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Høring Kommuneplanens arealdel 2015-30 
 
Generelt 
Som velforening vil vi få uttrykke at opplever vi at innsats i høringsuttalelser oftest blir lite hensynstatt i 
fremlegget til beslutningsprosessen. Velforeningers intensjon er å arbeide for gode bo og levekår for 
innbyggerne og finne gode fremtidsrettede løsninger på de situasjoner og utfordringer som oppstår. 
 
Vi stiller oss undrende til at politikere ikke i større grad følger tidligere vedtak og hva de har uttalt når 
det skal tas beslutninger i enkeltsaker. Når uttalte intensjoner og vedtak ikke blir da ikke fulgt opp 
medvirker dette til et økende antall dispensasjoner, uforutsigbarhet og at overordnede mål ikke nås. Eks: 

- I henhold til arealstrategi skal det store samfunnsmessige grunner til at dyrket og dyrkbar jord skal 
nedbygges, men det legges likevel inn forslag om utbygging av landbruksjord etter utbyggers 
ønsker.  

- Arealstrategien sier: Fortetning ved kollektivknutepunkt, men politikerne legger inn områder utenfor 
dette etter utbyggerønsker. Dette gir et inntrykk av en mangel på overordnet evne/vilje til å styre 
arealbruken i et langsiktig perspektiv. 

- For KDP Sandviksvassdraget ble det fremholdt som «viktigste miljøsak i denne perioden» – men 
lite skjedde. I arealplanen er deler av KDPens planområde avsatt til «Næring bilsbasert».  
Det står i bestemmelsene at en vedtatt KDP overstyrer Arealplanen. KDP Sandviksvassdraget 
gjelder derved.  Arealplanen gir imidlertid et inntrykk av at KDP’ens areal er et «næringsareal for 
utbygging» ikke som det står i KDPens intensjoner at planen er en plan på vassdragets premisser. 

 
Oppsummering 

- Utbyggingsarealer som politikerne har lagt inn, i ettertid, er i strid med deres egen vedtatte 
arealstrategi. 

- Politikerne/planutvalget har også lagt inn områder uten god kollektivdekning.  
Rådmannen advarer i saksfremlegget mot dette.  

- Det har i arealstrategiprosessen vært et mål å komme vekk fra bit for bit utbygging som har vedvart 
de siste 100 år. Dersom det ikke tas tydelige og konsekvente grep kommer en aldri til et punkt hvor 
en tenker og handler mere langsiktig og helhetlig  

- Bærum er nå så tungt utbygget at grensen er nådd før Bærum mister de kvaliteter som «alle» ønsker 
å bevare og er medvirkende til at de trives og ønsker å bo i Bærum. Arealer er en begrenset resurs. 
Ingenting vokser inn i himmelen. Det er fra politisk hold uttalt at Bærum er en «landlig kommune» 
og fortsatt skal være det. Da må det tas beviste, tydelig og langsiktige grep. 

 
Vi vil nedenfor gi kommentarer til forslag til arealdisponering i Skui vels område: 
 

Bilbasert næring langs Isielven – uakseptabelt. 
Forslaget er uforenlig med EUs vanndirektiv krav om at tiltak ved vassdrag skal bidra til å heve 
vassdragets økologiske tilstand.  
Planen fortsetter å øker den menneskelige aktivitet som er årsaken til vassdragets dårlige tilstand. 
Foreliggende plan vil derved ikke bidra til å nå målene i EUs vanndirektiv. 
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Ifølge bestemmelsene gjelder en vedtatt KDP over Arealplanen. KDP Sandviksvassdraget skal da gjelde 
over Arealplanen. Det står ingenting i KDPen om at elvesletten og dalen prioriteres for «bilbasert 
næring»..  
 
Arealplanen synes ikke å ta KDP Sandviksvassdraget på alvor. Dette til tross for at det fremheves at 
KDP’ens intensjon er å fremme en utvikling på vassdragets premisser. Arealplanen legger ikke opp til en 
kursendring i arealbruksstrategi for å bedre vassdragets økologiske tilstand, men bidrar til å gjør 
situasjonen for vassdraget verre ved bl.a. å fremheve at industri og boliger gir konflikt. Dvs. boliger ut – 
bilbasert næring inn. Skal en heve vassdragets økologiske status må en vesentlig omlegging av 
arealbruken gjøres, ikke bare fortsette i det gamle sporet. 
Det må derfor fremmes en plan som:  

- Hever vassdraget i henhold til EUs vanndirektiv fra dagens nivå 3 for Isielven og nivå 4 i 
Sandvikselven nedenfor Dælibekken. Begge elver skal opp på nivå 2. 

- Gjør at området tåler økte flommer som følge av endringer i klima.  
Dette krever at det legges inn mere bufferkapasitet i arealbruken for å håndtere villere og 
hyppigere flommer. 
Etablerer en tredelt arealbruk mellom grøntområder, næring og boliger, Større innslag av 
grøntområder og boliger vil redusere forurensing til elven. 

- Har konkrete mål for håndtering av vann, kloakk og overflatevann. Rensetiltak mot vassdraget 
må forsterkes.  

- Harde flater langs vassdraget må reduseres for å bedre filtrering av vanntilsig til elven. 
- Det må stilles krav til virksomheter langs vassdraget som sikrer mot forurensning. Det trengs 

strengere tiltak enn forurensningsloven. F.eks. virksomhet som krever rengjøring hvor forurenset 
vaskevann og avfallet går i elva. 

- Isi-anlegget er en forurensningskilde da det ved store nedbørsmengder er det markert skille i 
Isielvens vannkvalitet nedenfor Isi-anlegget i forhold til ovenfor. 

- Hvor det utarbeides en overvannstrategi som tar hånd om vann fra forskjellige kilder og 
forurensningsgrad. 

- Hvor risikovurdering er retningsgivende for arealbruken.  
I flomutsatte områder er forurensningsfaren overhengende om miljøgifter ikke fjernes eller 
utslipp forhindres. 

- Fremmer vassdraget som et område for friluftsliv og rekreasjon for en økende befolkning. 
- Forslag til bestemmelser er gitt – men det mangler konkrete tiltak. 
- Etablerer funksjonelt grøntbelte på min. 50m med i tillegg en buffersone på min. 10m til 

byggegrense, for å sikre og forbedre vassdragets økologiske tilstand. 
 
Bundne arealer langs Isielven: 
Vi vil minne om at KDP Sandviksvassdraget som følge av vedtaket å skrinlegge flomvoller vedtok at det 
skal utarbeides en områdeplan langs vassdraget som skal bidra til flomsikring på andre måter enn 
flomvoller:  
Sitat: 

§ 2.3 - Krav om reguleringsplan  
Innenfor byggeområdene felt N3, N4 og FOB3 skal arealbruken avklares i områderegulering før 
arbeid og tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 kan utføres. Områdereguleringen skal spesielt 
avklare nødvendige sikringstiltak i forhold til 200-års flom. Det kan fremmes områderegulering for 
deler av feltene dersom det er hensiktsmessig.  
I bestemmelsens § 2.3 tredje prikkpunkt tilføyes felt N8 slik at setningen blir:  
Før ny bebyggelse kan etableres i områdene N3, N4, N8 og FOB3 skal området flomsikres mot 200 
års flom.  
Øvrige bestemmelser rettes opp slik at krav om flomvoll som flomsikringstiltak strykes. 
Sitat slutt 

 
De foreslåtte områder er minimumsområder. Det er ikke avklart om det vil kreves større områder. 
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 «Blågrønn struktur» - gode intensjoner – vil de gi resultater? 
Strategiplanen gir gode overordnede rammer for å etablere en blågrønn struktur. Det er bra at 
Arealplanen prioriterer å videreføre dette. Det er imidlertid en lang vei å gå for å rette opp i tidligere 
fragmentering av grøntområder og bekkelukkinger. Det må være et mål at alle boligområder har 
blågrønne natur og friområder i nærmiljøet. Tilgang til en blågrønn struktur bør være en forutsetning ved 
etablering av nye boligområder.  
For Skui vels område nevnes spesielt Vøyenengautbyggingen. Her er den naturlige blågrønne struktur 
Sandviksvassdraget med sidebekker. Restauring av grøntbelter på begge sider av Isieleven fra 
Vøyenenga og nordover, også på vestsiden, er eksempel på dette. 
Det bør her lages en langsiktig plan dersom en skal klare å nå ambisjonene. 
 
Vassdragsforvaltning 
Som del av arealplanen bør det utarbeides en konsekvensvurdering av planens forslag til virksomhet som 
påvirker vassdrag med sine elver, bekker og vann. Konsekvenser i forhold til Sandviksvassdraget med 
Isielven, Rustanelven, Lomma, Sandvikselven, Øverlandsvassdraget med Øverlandselven, Engervannet 
og andre vassdrag må tydeliggjøres. Dette i tråd med at tiltak langs vassdrag skal bidra til å heve 
vassdragets økologiske tilstand. (Ref EU-vanndirektiv). 
 
Forurensningstrykket og risiko for forurensning av vassdrag fra allerede bebygde områder må reduseres. 
Her mangler tilstrekkelige tiltak på kort og lang sikt.  
(Det vises til avsnitt ovenfor angående arealbruk langs Isielven) 
 
Arealplanen må også legge til rette for at en kan få gjennomført den langsiktig strategi for åpning av 
lukkede bekker som er ønsket og vedtatt.  
Blågrønne områder med vegetasjonsbelter og vann i bekk eller elv er naturområder med et rikt biologisk 
mangfold. Foruten fisk er dette er leve- og vandringsområder for fugl og vilt. Flere av disse områdene 
bør også ha en størrelse slik at de samtidig fungerer som nærrekreasjonsområder for beboerne i 
kommunen. Grøntstrukturene vil også kunne inneholde sti og turveisystemet fra sjøen til Marka. 
 
 

Ikke bygg ned dyrkbar jord 
Arealplanen s 124 referer bestemmelser og oversiktstabeller over forslag om nedbygging av dyrket og 
dyrkbar jord - men konsekvensen av å bevare/bygge ned dyrkbar jord er ikke omtalt.  
Nasjonal landbrukspolitikk er å øke matproduksjon og ivareta dyrket og dyrkbar jord.  
 
I Arealplanen er det ikke redegjort for hvordan Bærum vil bidra til dette målet. Det foreslås tvert imot å 
bygge ned god dyrknings jord. 
Kravet om økt matproduksjon må settes opp som en premiss for fremtidig arealbruk. 
 
I de siste 100 år er det allerede bygget ned så mye dyrkbar jord i Bærum at de siste rester må ivaretas til 
matproduksjon.  
 
Det synes å ha bredt seg en holdning om at det er bare kornproduksjon som teller.  
Dette er feilaktig! 
Bærum har svært gode naturgitte forutsetninger for alle typer landbruksproduksjon. Grønnsakdyrking, 
grasproduksjon og beiting mv. er også matproduksjon. Slike områder er i dag mangelvare. Områdene bør 
derfor ikke bygges ned, men brukes til den landbruksproduksjon som er best egnet på det aktuelle sted. 
Dette sikrer også fremtidige muligheter for bruk av arealene til landbruksvirksomhet.  
Parsellhager er også en mulighet for inneklemte landbruksområder. Der slike tilbud drives er de blitt 
populære og øker bevisstheten om hvor maten kommer fra. (Ref. Øverland) 
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KDP Tanumplatået Hornimarka 
Skui-Kveise utbyggingsforslaget er i konflikt med vedtatt arealstrategi. 
KDP Tanumplatået og Hornimarka er så langt ikke fremmet. Intensjonen med denne planen er å fremme 
en plan som tar vare på området og kulturlandskapet med natur og kulturhistoriske verdier innenfor 
planens avgrensinger. Planens intensjon er å fremmer landbruksdrift og derved ivaretar kulturlandskapet. 
Til tross for dette foreslår politikerne, etter påtrykk fra grunneiere, at flere områder, som ikke er foreslått 
i arealplanen, på Tanumsiden og Skui-Kveise, på Skui siden, tas med på høringen, men uten at 
rådmannen har fått anledning til å vurdere forslagene og offentliggjort noen analyse og 
konsekvensutredning. 
Vi er kritiske til at områdene tas med i arealplanen på en måte som gjør at arealbruken ikke blir redegjort 
for i sammenheng med formålet med KDP Tanum platået og Hornimarka, arealstrategien mv. 
 
At kommunen opplyser at området skal behandles i KDP Tanumplatået og Hornimarka i ettertid (ref 

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Endringer høringsgrunnlag okt 2014. Dok 2504466 kap 3). 
Dette og at området ikke er vurdert og konsekvensutredet i arealplanen gjør at arealplanen ikke kan 
realitetsbehandle Skui Kveise.  
 

Det er her lagt opp til en uoversiktlig prosess ved å si at Skui Kveise skal behandles i KDP 
Tanumplatået og Hornimarka og samtidig legge området ut på kartet i Kommuneplanens 
Arealdelen uten utredning.  
Å legge ut en uopplyst sak er meget uryddig og udemokratisk. 
 
Historikk 
Reguleringsplanene for Skui-Kveise "Jarenlia" er tidligere avvist 2 ganger. De viktigste innvendingene 
til planene gjelder følgende forhold: 

• Forholdet til kulturlandskapet  
• Nedbygging av jordbruksareal 
• Dårlig kollektivdekning 
• Farlige trafikkforhold for barn og voksne på trange og svingete lokalveier  
• Farlige trafikkforhold for kjørende med innkjøring i farlige svinger i Tunheimbakken og 

Jarenveien   
• Full barne- og ungdomsskole. Planen krever nye skoler. 

NB De samme innvendingene gjelder fortsatt i dag 
 
Merknadene finnes på Bærum kommunes nettsider: 
Jarenlia - områderegulering 25. 05. 2011 Jarenlia – reguleringsplan     25. 06. 2008 
 
Følgende organisasjoner og privatpersoner har kommentarer/innvendinger til planene: 
Naturvernforbundet Bærum Natur- og Friluftsråd Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Statens Vegvesen NVE Hafslund Nett  
Rambøll Norge Tanum Vel Skui Vel 
Tunheimbakken Borettslag Mange beboere i Tunheimbakken, Jarenveien og Horniveien.  
 
Momenter i saken 
Tidligere utbyggingsforslag for området ble meget grundig belyst og behandlet og det ble vedtatt at 
området ikke egnet seg for boligbygging. Det har ikke kommet frem noen nye momenter som skulle tale 
for en utbygging. En lang rekke organisasjoner og privatpersoner var imot utbyggingen. 
Tvert imot er det vedtatt en overordnet arealstrategi som området ikke tilfredsstiller.  
 
Denne utbyggingen er stor og både angående knutepunkt, kollektivdekning, skoletilbud er den 
ikke i henhold til vedtatt arealstrategi: 

- Området ligger ikke til et kollektivknutepunkt. En bussholdeplass er ikke kollektivknutepunkt. 
(Bussen går i samme trase og kø som bilene.) 

- Området har dårlig kollektiv dekning. (Ref. Statens Vegvesen). Vil medføre økt bilbruk. 
- Lite attraktiv adkomst til fots til kollektivtransport, da feltet er svært bratt. 
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- Summasjonseffekten av vedtatt utbygging på Vøyenenga mv. medfører at behov for skole, 
infrastruktur mv må tilpasses en vesentlig økt befolkning.  

- Utbyggingen strider mot nasjonal jordvernpolitikk og berører tre landbrukseiendommer. 
Andre landbruksområder nær kollektivknutepunkter i andre deler av Bærum er tatt ut og ikke 
lagt ut på høring. Så hvorfor skal dette området legges ut?  

- Området har dyrket og dyrkbar jord av god kvalitet, som har vært dyrket i flere tusen år. 
- Bratt og farlig adkomst på eksisterende smale og svingete boligveier som ikke er dimensjonert 

for økt boligbygging.  
- Eksisterende veier er også skolevei for barn og turvei for barnehager og befolkningen. Dette gir 

økt risiko for trafikkskader. 
- Området er del av et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Akershus av nasjonal verdi. 
- Dersom utbyggingen blir vedtatt gir den uheldig signaleffekt for øvrige landbrukseiendommer på 

Tanumplatået. Dette gir økt påtrykk for bitvis utbygging i strid med arealstrategien. 
- Boligutbygging inntil landbruksområder skaper konflikt i forhold til utøvelse av tradisjonell 

landbruksdrift med lukt, støv, støy mv. Det er like ille å bygge ned randsonen til jorder som selve 
jordet. Dvs. Utbygnings langs landbruksområder trenger en funksjonell buffersone. 

- Utbygging reduserer driftsgrunnlaget på landbrukseiendommene for all fremtid. 
- Nedre del av foreslåtte utbygning berører grønt belte som sammen med bekkefar, Svartorbekken, 

er rikt naturområde med edelløvskog og leve- og trekk område for vilt. Det er klassifisert som 
lokalt viktig (Ref Biofokus 2008-6).  Området er i tillegg en «100m skog» for frilek og 
naturopplevelse.  
Dette området må søkes bevart  

- Utbyggingen vil kreve fortau i Tunheimbakken, Jarenveien, samt Sandsbakkene og Tåjeveien 
som ikke er tatt med i planen. 

- Vøyenenga og Emma Hjort skole er fullt utnyttet. Skui skole er uten utvidelsesmuligheter. Det er 
ikke tomtegrunn til en større skole på Skui.  
Ny skole vil medføre store kommunale omkostninger. 

- Da Gml. Jarenvei (Gml Tanum Kirkevei) er korteste vei sydover vil det medføre økt trafikk på 
denne fredete veien med påfølgende trafikk ned en smal, bratt og svingete Horniveien. 

- Deler av området tilfredsstiller sannsynligvis ikke PBLs krav til solinnstråling på 
uteoppholdsarealer. 

 
 

Frogner - Berghoff 
Området er del av kulturlandskapet Tandberg-Frogner og ligger på kanten av frodig vestvendt 
løvtrebevokst dalside ned mot Isielven. Området ligger i forlengelsen av Berghoffveien.  
Det antydes en mulig ny adkomst/utrykningsvei over Isielven og Jutulsletta og opp skråningen. I tillegg 
til adkomstveien ovenfra samt tursti mellom disse. 
 
Vi forutsetter at de nasjonale målene for sikring av natur og jordvern vektlegges i behandlingen.  
En slutter seg i hovedsak til de vurderinger som er gjort for området for området. (Jfr. Tilleggsrapport 
Dok 2524895) 
 
Dalsiden i vest for område er klassifisert som regionalt viktig løvskogsbelte tilknyttet vassdraget. (Ref 

BioFokus-rapport 2008-6 Naturverdier langs Sandviksvassdraget) Det er også avsatt som naturområde i 
KDP Sandviksvassdraget. Området er leve- og trekkområde for vilt. Disse viltområdene er under stadig 
reduksjon og press. 
 
Dette er en spennende og fin skog å gå med et gammelt stinett. En fint utforskningsskog for barn med 
nær tilknytning til skole, barnehage, elv og idrettsanlegg. 
 
Anlegges veier i denne dalsiden vil områdets naturverdier ødelegges eller forringes. 
De bevokst dalsidene langs Isielven er en viktig del av buffersonen mot Isielven og bidra til å redusere 
risiko for forurenset tilsig samt medvirker til tilføring av kalk, mineraler og næringsoffer til vassdraget 
som gir Sandviksvassdraget den vannkvalitet som er en forutsetning for fiskebestandene. Det er kun 
Skuidalen som har denne effekten på vannkvaliteten med kalktilførsel. 
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I arealplansammenheng er det viktigere å fjerne forurensningsrisiko langs vassdraget enn å tilføre nye. 
 
Sandviksvassdraget som Isielven er del av er vernet vassdrag hvor retningslinjene sier 100m vernebelte 
langs vassdraget. Det bør derfor ikke gjøres inngrep i 100m beltet i fremtiden. At det allerede er gjort i 
tidligere tider tilsier ikke at en fortsetter med dette. 
 
Skulle det likevel utfra dette vurderes å bygge i området bør det begrenses til noen boliger i forlengelsen 
av Berghoffveien og det som denne veien tåler. Alternativt benytte eksisterende vei fra syd. 
 
 

Avtjerna 
Hensikten med Avtjerna var og er å sikre dyrket mark og Bærums særpreg og forhindre at Bærum blir 
bygget ned.  
Avtjerna skal dempe presset på utbygging av eksisterende Bærum. En Avtjerna utbygging skal medføre 
at Bærum beholder de kvaliteter som alle innbyggerne verdsetter. 
Avtjerna utbygging, samarbeid med Hole, sammen med fremskynding av Ringeriksbanen må sees i 
sammenheng og tas inn i arealplanen med tanke på tidligere realisering. 
 
Bjørum sag kollektivknutepunkt 
Planlegging av kollektivtilbud med stasjon og kollektivknutepunkt ved Bjørum Sag tilsier at Bjørum sag 
området må planlegges med stor innfartsparkering og servicetilbud, forretninger og andre tjenester til 
beboere og reisende.  
Bjørum Sag er det eneste sted hvor en jernbane kan anlegge en stasjon i dagen. En jernbanelinjeføring 
tåler ikke mye stigning slik at en stasjon under Sollihøgda vil måtte ligge flere hundre meter under 
terreng og medføre problem med heis og rømningsveier dypt nede i fjellet. For øvrig vurderes en stasjon 
i fjell uaktuell pga høye kostnader. 
 
Attraktive boligtomter: Store deler av Avtjerna, også den søndre nedre delen har attraktive og solrike 
boligtomter i det sørvestvendte fine kuperte naturområdet som ligger ved og ovenfor Bjørum sag. 
 
Hensyn til bekkefar og vilttrekk 
Ved planlegging av Avtjerna området må en ta hensyn til eksisterende bekkefar bl. a. ved Bjørum Sag 
som tilløp til kultivering i Rustanelven for laks og sjøørret samt eksisterende vilttrekk som i hovedsak 
følger dette bekkefaret. 
 
Interne adkomstveier  
En utbygging av Avtjerna kan med fordel planlegges med interne adkomstveier oppover åsen for lett 
adkomst med intern matebuss, sykkel/el-sykkel mv. 
 
"Navet" til Avtjerna er Bjørum sag.  
En stasjon på Bjørum Sag blir et nav i forhold til en fremtidig Avtjerna utbygging og i henhold til 
arealstrategi, (ref knutepunktstrategien).  
En fremtidig jernbanen tar store arealer og trenger store P-arealer. Stasjonen vil også være attraktiv for 
varierte servicetilbud til beboerne. 
Forslag om gjenvinningsanlegg på 40 mål inntil dette navet, med stasjonsfunksjon, er uforenlig. 
 

Kommer gjenvinningsanlegget kommer ingen boliger og ingen stasjon. 
 
 

Franzefoss Gjenvinning «midlertidig» etablering ved Bjørum Sag er 
ødeleggende for Avtjerna boligområde 
 
Rådmann vurdere det som uheldig med gjenvinningsanlegg på Bjørum Sag, men foreslår likevel 
«midlertidig gjenvinningsanlegg» fordi at det da ble vurdert langt frem til at Avtjerna blir utbygget. I 
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gjeldene kommuneplan er området avsatt til boligareal og mulig jernbanestasjon / kollektivknutepunkt 
for bane.  
 
At området nå av rådmannen foreslås til mulig midlertidig gjenvinningsanlegg må oppfattes som en 
vesentlig endring som ikke kan gjøres bare ved å vedta arealplanen. Forslaget må i så fall behandles i de 
relevante planfora.  
 
Det er ikke noe som heter «midlertidig gjenvinningsanlegg». Erfaring tilsier at slik midlertidighet blir 
permanent. Gjenvinningsanlegg krever at området vil bli sprengt flatt og derved ødelegger, i beste fall 
reduserer, handlingsrommet for videreutvikling til bolig område / stasjonsområde for fremtiden. 
Et gjenvinningsanlegg gir ikke kundegrunnlag for en jernbanestasjon. 
 
Ideelt sett bør Franzefoss Gjenvinning inn på Isi. Østlandsjord kan ligge andre steder, f.eks. på 
Lorangmyr som har fangdam for avløpsvann. 
 
Det vises til Franzefoss Gjenvinning AS forslag om etablering ved Bjørum sag, søndre del av 
Bukkesteinshøgda. Det vises også til Skui vels innspill av 18-3-2014 med merknader til forslaget. 
 
Rådmannen foreslår: «Midlertidig etablering av gjenvinningsanlegg». Dette er uakseptabelt: 

- Irreversibelt. Et midlertidig tiltak vil medføre store irreversible terreng- og naturinngrep: 
- Midlertidig blir erfaringsmessig permanent og ødelegger området som boligområde. 
- Terrenginngrep. Terrenget er kupert og sterkt skrånende. Gjenvinningvirksomhet og annen 

industrietablering krever flatt terreng. Dette vil medføre en total endring med store fjellskjæringer i 
det kuperte skrånende terrenget og derved fjerne vesentlige naturkvaliteter som fremtidig 
boligområde. En fjerner da også naturlige støyskjermer og naturlig grøntvegetasjon. 

- Viltdrag. Det naturlige vilttrekket mot Vestmarka blir sperret og ødelagt.  
Viltet går ikke i det angitt grønne belte på plankartet som ender i et stup ned på gamle E16. Vilter 
følger det naturlige terrengdrag langs bekkeleiet mot sydvest gjennom det foreslåtte område. 

- Tilførselsbekk. Den relativt store tilførselsbekken til Rustanelven renner gjennom området. Denne 
vil være utsatt for forurensning og må ligge åpen gjennom gjenvinningsanlegget med grøntbelte på 
begge sider, eller legges i rør. Å legge bekker i rør er ikke forenlig med kommunens policy om å 
åpne bekker. I et fremtidig boligområde er bekken en kvalitet. 

- Forurensning. Tiltaket medfører økt forurensningsfare for Sandviksvassdraget og spesielt 
Rustanelven som er et viktig område for kultivering og utsetting av yngel for laks og sjøørret. 

- Foreldet arealpolitikk. Det er i dag foreldet politikk å fortsette en industrialisering langs vassdrag. 
Ikke minst langs det viktigste laks- og sjøørretvassdraget for Indre Oslofjord. 

- Støy. Gjenvinningsanleggets virksomhet vil øke det totale støybildet samt tilføre en annen støy en 
det som er i området i dag. Dagens Isi anlegg er en vesentlig støybelastning for det omkringliggende 
område. Det må ikke skapes et nytt Isianlegg på Bjørum! 

- Redusert bokvalitet. Tiltaket reduser muligheten for etablering av et godt boligområde i Avtjerna-
syd i fremtiden. 

 
Anbefaling:  

- Områdets fremtidige disponering må være at det som ikke benyttes til vei, veikryss og fremtidig 

jernbanetrase og stasjon for Ringeriksbanen, legges ut som et grøntområde som buffer mot 

boligområdene ovenfor. 

 

- Det i arealplanen angitte grøntområdet bør flyttes til i den søndre delen av Bukkesteinshøgda langs 

bekkefaret. Det er her viltet ferdes og har mulighet til å krysse veien. 

 
Konklusjon 

- Etablering av midlertidig gjenvinningsanlegg er et uakseptabelt irreverent tiltak. 
- Det kreves utarbeidelse av en helhetlig langsiktig plan for hele Avtjernaområdet med fokus på 

fremtidig boligutvikling. Dette er ikke gjort. 
- Det eksisterende grøntbeltet i nord, ved tunnelpåhugget flyttes syd langs naturlige bekkedrag og 

området rundt veikryss og fremtidig evt. Ringeriksbane som buffer mot boligområde ovenfor. 
 



    
 

Side 8 av 10 

 
 

Friluftsliv og rekreasjon 
Planen har valgt å omtaler friluftsliv som rekreasjon. Det er noe snevert og neppe i forenlig med almen 
forståelse. Friluftsliv er nært knyttet til naturopplevelse og aktivitet i natur for økt fysisk og mental helse. 
Særlig enkelt friluftsliv defineres ved at det utføres i natur ved minimalt med tilrettelegging. Mens i 
planen defineres rekreasjon som hvile adspredelse og more seg.  
At planen velger å da bare forholde seg til rekreasjon under denne definisjonen er svært uheldig og gir en 
merkelig tilnærming til friluftslivets verdier og forutsetninger.  Det vil kunne medføre at naturområder 
som er forutsetning for gode friluftsliv opplevelser vil kunne bli omdisponert og eller ødelagt særlig 
dersom det legges til rette for at en «skal more seg». Bærum har flere slike grønne lunger i byggesonene 
som gir gode naturopplevelser, ikke bare i Marka.  
Planen ser bort fra at friluftsliv og særlig enkelt friluftsliv er opplevelse og aktivitet i natur på en måte 

som setter små eller minimale miljø- og naturmessig fotavtrykk.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
sign 
Morten Heldal Haugerud  
leder 
 
Vedlegg: VEDLEGG 1. Isielven «Bilbasert næring» 
 
 
Cc:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Bærum Natur- og friluftsråd 
Naturvernforbundet i Bærum 
Bærum Elveforum 

 Bærum Velforbund 
Nabovel 
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VEDLEGG 1. Isielven «Bilbasert næring» 
 
Skuidalen Isielven og elvesletten 
Sandviksvassdraget med Isielven trenger: Rehabilitering- transformasjon -  bærekraftig 
utvikling 
Isielvens elveslette er avsatt til "Utvikling av Næringsområde – bilbasert".  

Vi mener forslaget er på tvers av 
intensjonene i KDP Sandviksvassdraget 
og er på tvers av intensjonen å skape et 
levende vassdrag. Dette er feil bruk av et 
fantastisk elvelandskap. Forslaget bare 
viderefører den arealpolitikk som gjør at 
vassdraget langsomt dør. Det er i tillegg 
på tvers av vanndirektivets intensjon om 
at tiltak langs et vassdrag skal bedre 
miljøkvalitetene i vassdraget, ikke 
redusere de.  
Som tidligere nevnt er det tidligere tiders 
utbyggingen som er årsak til vassdragets 
dårlig økologiske tilstand.  

Næringslivet selv har ideer om en transformasjon av området "Det er altfor fint til å brukes til 
lagerindustri”. Å frigjøre større deler av elvesletten til rekreasjon med bolig langs Ringeriksveien ville 
være bedre. 
Selv om kartet er grovt kan det ikke være riktig at det legges opp til videreutvikling av næring på begge 
sider av Ringeriksveien og begge sider av Isielven.  
Det er for øvrig en gjennomgående svakhet med kartene at de ikke viser verken elver, bekker, verdifulle 
biotoper eller grøntområder. Vann er så vidt antydet med en svært forsiktig lys blå farge. 
Dette illustrerer fraværet av synlighøring i intensjonene om blågrønne strukturen i planen, som er påpekt 
innledningsvis. 
 
Langs Isielven må det legges opp til et helt nytt utviklingsprosjekt 
Planleggingen må spille på lag med naturen og elvens naturlige oppførsel som en vestlandselv med 
kortvarige flommer. En må komme vekk fra planleggingen hvor en prøver å temme naturen og trasser elv 
og flom.  
Isielven og Sandvikselven er laks og sjøørretførende og rikspolitiske retningslinjer angir en 100 m 
vernesone.  
Arealstrategien må derved legge opp til at det utarbeides en plan for 100m sonen med fokus på hvordan 
denne sonen innvirker på vassdraget.  
I denne sammenhengen må en ta en risikovurdering med tanke på type virksomheter som kan tillates i 
denne sonen. En risikovurdering av virksomhetene med synliggjøring av risikoen for at feil oppstår som 
medfører skade på vassdragsmiljøet, med hvilke konsekvenser. 
 
Ved en transformasjon av arealene må en tenke på hvor en gjør av vannet ved flom. F.eks. lage kanaler 
som kunne håndtere og fordrøye flom. Til vanlig vil disse kanalen ha liten eller ingen vannførsel. En slik 
ide åpner for helt nye muligheter for å skape et spennende elveområde / elvelandskap, med rikt liv både i 
og langs elven med opplevelsesverdier. Her bør det gjennomføres en idéskisse / mulighetsstudie 
Vi ser også at Fylkesmannen angir som sentralt moment: ”Klimatilpassinger og avstå fra utbygging i 

flom og skredutsatte områder”. Det må derfor vurderes om det er tilrådelig med en videre nedbygging av 
Isielvens elveslette eller om den skal gå tilbake til naturområde.  
 
Konklusjon  
Avmerkingen ”Utvikling - Næringsområde bilbasert næring” må tas ut av kartet og planen. 
Dette må i det minste erstattes med: 
I disse områdene styres aktiviteten av hva som er bærekraftig på vassdragets premisser. 
 
 



    
 

Side 10 av 10 

Isielvens kantsoner og lisider 
Isielvens kantsoner og glasifluviale avsetninger har verdi for vassdraget og livet i elvene ved tilførsel av 
næringsstoffer i elven ved filtrering av overflatevann. Kantsonene er stedvis utsatt for ras og rasfare. 
Kantsonen må derfor være bevokste og skjøttes. Ikke snauhogges eller bebygges. Det er viktig at Bærum 
kommune følger opp og opplyser oppsittere og befolkning om denne fare. Det synes som at tidligere ras 
som sist gikk oppe i Bjørumdalen fort blir glemt 
 
Grunneiere langs Ringeriksveien og Isielven bør ivareta både kantsonen langs Isielven og lisidene med 
fokus på miljø og sikkerhet, også med tanke på rasfare i forbindelse med store nedbørsmengder og 
klimaendringer.  
Disse forhold må med i kommunens planer. 
 
Konklusjon: 

- Det må etableres plan opp til å gjennomføre tiltak og eller regulering slik at kantsonene til vassdrag 
restaureres og sikres og harde flater fjernes mv. 

 
 
Ringeriksveien - miljøgate.  
Skal dalføret få økt kvalitet og forbedret bomiljø må det prosjektet som var intensjonen da E16 ble 
bygget at Ringeriksveien skulle bli en miljøgate gjennomføres.  
Til illustrasjon: Miljøgaten har så langt forsvunnet. Isteden er Ringeriksveien fortsatt ”E16” ved hyppige 
kvelds og nattestengninger av Brennetunnelen- og Skuitunnelen, noe vi jevnlig mottar klager på. Dette 
skyldes at tunnelene ikke har fått installert lys og sikkerhetssystemer for toveistrafikk i tunnel løpene 
som lå inne i planene og ble lovet.  
Statens Vegvesen har imidlertid ikke gjennomført dette og sier at det vil ikke bli gjennomført før E16 
mot Sandvika ferdigstilles.  
 
Konklusjon:  

- Ringeriksveien som miljøgate må inn i planene 
Vi forventer også at kommunen følger opp og får fortgang i etablering av manglende systemer 
for toveistrafikk i E16 tunneler. Det er ikke akseptabelt at de opprinnelige planene ikke blir 
gjennomført. 

 


