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Statsbudsjettet 2017 - E18 Lysaker - Ramstadsletta - midler til innløsning 
av boliger  
 
Jeg vil innlede med å takke statsråden for tydeligheten i E-18 saken. 
Planlegging av ny E18 i vestkorridoren pågår nå for fullt. Kommunedelplan for 
strekningen i Bærum kommune ble vedtatt i juni 2014. Vårt planutvalg har nylig 
vedtatt å legge reguleringsplan for strekningen Lysaker – Ramstadsletta ut på høring. 
Bærum kommunen legger opp til en effektiv planprosess som kan sikre at selve 
byggingen kan starte opp i 2018. 
 
Jeg er nå bekymret for at arbeidet med innløsning av boliger og annen grunnerverv kan 
bli flaskehalsen for fremdriften. Det er derfor viktig at det i kommende statsbudsjett 
blir avsatt tilstrekkelig med midler til å gjennomføre nødvendige grunnerverv langs 
hele veitraseen Lysaker – Ramstadsletta.  
 
Meget fortjenestefullt ga Stortinget i 2013 Statens vegvesen fullmakt til å igangsette 
innløsning av boliger på hele strekningen Lysaker – Ramstadsletta  basert på  vedtatt 
kommunedelplan. Arbeidet med konkret innløsning tok tid i starten, men har nå skutt 
fart. Min oppfatning er at situasjonen nå har endret seg, fra at det i 2015 var mer 
avsatte midler til innløsning enn forventede avtaler om innløsning, til at det nå er flere 
avtaler på gang enn det er midler til å innfri. Det er derfor viktig å avsette tilstrekkelig 
med midler slik at den nå positive avtaleprosessen mellom Statens vegvesen og 
grunneiere kan fortsette. 
 
Avtalen om Oslopakke 3, der første byggetrinn ble begrenset til Lysaker – Strand, har 
medført betydelig usikkerhet for beboere langs strekningen Strand – Ramstadsletta . 
Usikkerheten er knyttet til om den forutsatte grunnervervsprosessen stopper opp 
utover den reduserte første etappen. Jeg har som ordfører også fått 
bekymringsmeldinger fra berørte grunneiere som har blitt forespeilet å få innløst sine 
boliger. De oppfatter nå, pga manglende midler til grunnerverv, at deres saker må 
utsettes i tid. Dette vil skape store praktiske og psykiske påkjenninger for mange 
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beboere som nå mentalt er innstilt på å inngå avtaler om innløsning og flytte til ny 
bolig. Mange er aktivt i gang med flytteplaner.  
 
Jeg vil derfor be statsråden bidra til å sikre at Statens vegvesen tilføres tilstrekkelig 
med midler til at innløsningsprosessen for hele strekningen Lysaker – Ramstadsletta 
kan gjennomføres innen 2018. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lisbeth Hammer Krog 
ordfører 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Statens vegvesen v/Trym Johannessen 
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