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Disposisjon –dagens presentasjon:
NB: Fokus på Bærums del av planområdet for VPOR Lysakerbyen

1. Lysaker i dag– utfordringer, kvaliteter, karakteristiske særpreg
2. Hvorfor VPOR Lysakerbyen?
3. Planprosess
4. Planområdet 
5. Visjon for Lysakerbyen
6. Hovedelementer i planen samt hovedkart. (Temakartene er ikke med her) 
7. Prinsipper for byutvikling – «spilleregler»
8. Eksempler på beskrivelse av prinsipper for ulike offentlige rom
9. Tiltak som er viktige for gjennomføring av hovedgrepet



Dagens Lysaker

Knutepunkt og transportkorridor



Lysaker

Næringsliv med høy kompetanse



Lysaker

Store naturkvaliteter – elv og fjord



Lysaker
Gode muligheter for rekreasjon



Lysaker

Viktige kulturmiljøer, -kun få av de eldre igjen



Lysaker

Boligbebyggelse med høy kvalitet



Lysaker

Store kvaliteter hver for seg - men mangler sammenheng og omtanke for «livet mellom husene» 

VPOR Lysakerbyen – struktur av offentlige rom, grøntområder og forbindelser som binder området sammen og inviterer til 
aktivitet, ferdsel og opphold. Viktig for å øke Lysakerbyens attraktivitet.



VPOR Lysakerbyen- felles prinsipp-plan
• VPOR = Veiledende plan for offentlige rom

• VPOR gir grunnlag for å utvikle et mer levende byområde, godt 
tilrettelagt for gående og syklende

• Interkommunalt plansamarbeid har koordinert kommunenes interesser

• Prosessen har gitt felles plattform for arbeid med knutepunktet og E18  

• Overordnet og veiledende felles prinsipp-plan, - ikke juridisk bindende

• Gir føringer for hvordan Lysaker kan utvikles som by, lokalsenter og 
knutepunkt, og skal sikre fremtidige behov for offentlige rom

• Skal legges til grunn for videre plan- og byggesaksbehandling

• VPOR-arbeidet er utført av kommunenes egne folk, - lite konsulenthjelp



Planprosess
• Samarbeid om VPOR Lysakerbyen etablert 22.01.2015

• Oppstartsnotat/mandat klart mars 2015

• Arbeidsverksted juni 2015 med grunneiere, bydelen, etater og organisasjoner m.fl.

• Registreringer gjennomført sommer 2015 ++

• Oppstart av felles planarbeid varslet i begge kommuner august 2015

• Workshop med offentlige instanser desember 2015.

• Stedsanalyse og historienotat utarbeidet, -delvis parallelt med plangrep og planutforming

• Særmøter med bl.a. skoler/barnehager, organisasjoner og grunneiere

• Høringsperiode 20. november 2017 – 5. februar 2018. 61 høringsinnspill

• Informasjonsmøte desember 2017 i forbindelse med høring.

• Ble 13.09.2018 oversendt parallelt (Oslo/Bærum) til politisk behandling

• Er fortsatt under sluttbehandling. Bærum KST venter på vedtak i Oslo. 

• Bærum FSK har bedt om utredning om barn og unges oppvekstvilkår er ivaretatt i Lysakerbyen





Samlet stedsanalyse



Visjonen for Lysakerbyen

Lysakerbyen: urban portal for alle 
– fra trafikkmaskin til levende by

• Urban: fortettet og opplevelsesrik –
nye bykvaliteter i Lysakerbyen

• Portal: knutepunktutvikling i tråd 
med ønsket byutvikling

• For alle: bymessige spilleregler og 
kvalitet



Hovedelementer i planen

• Lysakerelva – blågrønn rekreativ hovedåre

• Finmasket gate og byromsstruktur

• Bymessighet ved utforming av bebyggelse 
og anlegg

• Regionalt knutepunkt integrert i 
bystrukturen

• Høy arealutnyttelse en forutsetning

• Gode forbindelser på kryss og tvers, 
prioritet til fotgjengere og syklister

• Arkitektur av høy kvalitet – brukes til å 
overvinne høydeforskjeller og barrierer



Planens oppbygning

• Hovedkart VPOR
• Samlekart - viktigste element i planen
• Plangrep og «Spilleregler» for bymessighet

• Temakart
- Parker og blågrønn struktur
- Torg og plasser
- Forbindelser
- Overvannshåndtering og flom

• Prinsipper for utforming av de enkelte rom

• Tiltakskart/tiltaksliste

• Gjennomføring
- Forutsigbarhetsvedtak
- Prinsipper for kostnadsfordeling
- Plan for gjennomføring

• Sammendrag av innspill med kommentarer



Hovedkart VPOR
Viktige elementer:

• Torg/plasser

• Parker/grønnstruktur
• Naturområder

• Sentrumsstrengen
• Andre viktige gater/forbindelser
• Eksisterende og nye broer

• Bevaringsverdige bygg/anlegg

• Byggeområder
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Broparken





Granvollen arboretum





Granfoss 
torg





Midtre tverrgate



LYSAKER KNUTEPUNKT







Tiltak som er viktige for gjennomføring av 
hovedgrepet:

For Bærums del er dette:
• Etablering av bussterminal/ heving av E18 inkl. broer
• Midtre tverrgate med tilhørende bro
• Stasjonstorg og –park
• Bymessig utforming av Vollsveien – nedre del 
• Broparken (hovedpark) og ny Møllefossen bro. 

For Bærum er det er det spesielt viktig at Bytorget og en 
aktivitetspark blir etablert i Oslo-delen av Lysakerbyen
Bevaring og utvikling av Sollerud strandpark må og sikres. 



Takk for 
oppmerksomheten


