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Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035, med arealstrategi. 

 
Det vises til utsendt høringsbrev av 1.7.16 med frist 30.9.16 og takker for utsettelse til 3.10.16.  
Skui vel har følgende høringsinnspill til planen: 

 

1) Hvilke hovedmål har vi? 
Bærum har valgt visjonen: - Mangfold-raushet-bærekraft 
Samtidig ønsker Bærum å være: Grønn og Urban 
 
Med «bærekraft» som visjon forventes det at jordvern, ivaretagelse av kulturlandskaper, 
blågrønne strukturer og naturmangfold, samt løsninger som reduserer transport og utslipp, blir 
førende for arealdisponeringen.  
Arealpolitikken er derved et svært viktig virkemiddel for å oppnå kommunens visjonen. 
 
Arealressursene er begrenset. 
Konsentrert bebyggelse er bra i forhold til å spre den tynt utover. Det er likevel et tankekors å 
bygge ved kollektivknutepunkter hvor det er slik at en del av disse kollektivknutepunktene har 
oppstått ved at bebyggelsen ble lagt nær rike landbruksområder hvor en kunne dyrke mat. 
 
En bør diskutere hvilke samfunnsmessige elementer som skal få en status i den videre 
planlegging og at en er bevist på å snu den reduksjon av kvaliteter som landbruk og natur som 
har pågått over lang tid. 
En har allerede nådd et tak på hvor stor andel dyrket og dyrkbar mark samt arealer med 
naturmangfold og kulturminner en kan omdisponere. 
Det forventes en grundig vurdering: Når skal en stoppe? 
Det er ikke tilstrekkelig å snakke om en reduksjon eller halvering av omdisponering av 

dyrkbar mark over en viss tid. Det er tid for en nullvisjon! 
 
Sentrale spørsmål: 

- Skal veksttakten i Bærum være så stor som foreslått? 

- Hva slags kommune ønsker vi i fremtiden? 

 
Skal Bærum vokse i antall innbyggere må det skje der det er tettsteder uten tilliggende matjord. 
F.eks: Sandvika og Fornebu må derved bli mer by og da også godta at det blir noe høyere hus. 
Franzefoss må, skal det bygges ut, bygges med et bymessig preg. Dvs. By med høye hus og 
gater med sosiale møteplasser og fellesaktiviteter nær der folk bor og ikke en flate hvor det er 
spredd småblokker utover. At alle butikker samles i et bilbasert senter er heller ikke bærekraftig 
og medvirker til økt transport og ikke til et godt by og bomiljø. 
Alternativet er at bebyggelsen eser utover og tar de kvalitetene en vil bevare. 
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Konsekvens: Som et buffer for å redusere presset på matjordarealene, må en tenke byutvikling 
på de lokaliteter der det er egnet. Skal Bærum ta flere innbyggere må dette derfor bli i 
bymessige områder med tettere og høyere bygg.  
Denne utviklingen kan ikke styres av utbyggere som ønsker å bygge på et «fristende» jorde. 
 
Regionalt perspektiv: All ny større utbygging bør skje og styres i et perspektiv av et regionalt 
større område enn dagens kommunegrense. 
 
Konklusjon: 

- Nullvisjon for å bygge ned matjord. 
- Nullvisjon for å redusere natur og artsmangfoldet. Det betyr: Ivareta kantsoner til 

landbruksarealer, elver, bekker og vann, grøntområder og blågrønnstruktur. 
- Skal en sikre nullvisjon må en ta i bruk store nye utbyggingsområder som f.eks. Avtjerna. 

Det gir ikke mening å skyve Avtjerna ut i tid til de landlige kvaliteter er bygd ned og det 
«landlige» Bærum er borte. 

- Større utbygninger fremover bør styres i et regionalt perspektiv. 
 
Funksjonelle blågrønne- og grønne strukturer 
Når det planlegges grøntstrukturer må en ha fokus på naturopplevelse, uorganisert aktivitet og 
læring i natur. Dette betyr at grønnstrukturene må ha et visst landskapsrom slik at det oppleves 
som «naturlig natur». Disse blågrønne strukturene må ligge mellom de urbane områdene. Dette 
betyr at naturelementene må være en naturlig del i planlegging og utvikling av boligområder. 
 
Når en tenker friluftsliv i by og tettbebygde strøk må en tenke blågrønne strukturer på tvers av 
bystrukturen. 
Momenter for å oppnå kvalitet i byutviklingen er:  
Sikre at det ikke blir bare "parknatur" og "idrettsnatur", men også vektlegging av "naturlig 
natur" i byggesonen. En må da være bevist på hvor disse hovedstrukturer og blågrønne 
strukturer er.  
Disse blågrønne strukturene må på plass først og så i ettertid bygge langs og ved disse. De 
grønne strukturer er derved ikke bare en parkstripe med trær, men naturlig natur.  
 
Med alle sine elver og bekker har Bærum unike muligheter til å skape arenaer og strukturer hvor 
innbyggerne kan komme i kontakt med natur i oppvekst, hverdag og i fritiden. Ved å bygge på 
de bestående naturområder vil disse fungere på flere måter, bl.a. som områder for frilek, 
hekkeområder for fugl, samt som gjennomgående vilttrekk etablert over lang tid. Det vil også 
kunne være aktuelt ved sanering for å tilbakeføre blågrønne strukturer. 
 
Ved å rette blikket mot elvene og bekkene og bruke dette som en kjerne i strukturene, har 
Bærum unike muligheter.  
 
Noen av disse sammenhengende større hovedstrukturer vil også fungere som transportårer til 
fots eller sykkel og kan brukes både til jobb og på fritid, for å komme til marka, sjøen mv. 
Grøntområder langs elver og bekker bidrar også til flomsikring, i tillegg til at de fremmer et stort 
naturmangfold og et levende vassdrag. 
 
En bør derfor i større grad se om en kan utvikle områder som i dag er nedbygd langs vassdrag til 
en boligstruktur vendt mot vassdraget og som bidrar både til vassdragets liv og ivaretagelse; så 
vel som friluftsliv og fritidsaktivitet for beboerne.  
Eksempelvis: Transformasjon av Isielven flomslette ovenfor Vøyenenga. (ref utdypning 
nedenfor: Punkt 10) 
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Hovedprinsippene blir:  

- Spille på lag med naturen. 
- Skal en ha en mer urban utvikling med gode opplevelser må de fysiske forutsetninger for å 

ha naturlig natur være ivaretatt i planen. 
- Vannårene ligger der og vil spille en multi-funksjonell rolle i en by og landlig kommune. 

De er som pulserende årer i et landskapsrom - både i det bymessige urbane og i det 
naturlige landskap. Tidligere var elvene drivkraften i flere næringer – slik er det ikke 
lenger. Nå er de nøkkelelementer i et miljø og folkehelse perspektiv og bidrar til 
ivaretagelsen av et naturmangfold vi er avhengig av.  

- Videreføre arbeidet med åpning av rørlagte og lukkede bekker. Åpne vannveier og bekker 
har både en flomsikrende og vannrensende effekt. 

 

2) Innspill til Kommuneplanens Samfunnsdel Høringsutkastet, 15.06.2016  
 

Punkt 6 Barn og unge. 
Barnehageutvikling.  
Det er en tendens til å prioritere store barnehager. Det må imidlertid satses både på små og 
større barnehager, private så vel som kommunale. Små barnehager gir oftest en økt trivsel og en 
større nærhet mellom barn, ansatte og foreldre. Tilbud med åpen barnehage må opprettholdes.  
Det er betydningsfullt for barnas utvikling at det stilles krav til pedagogisk personell og som 
følges opp. 
Ungdomsklubber:  
For de eldre barna bør etablering av ungdomsklubber støttes med tilskudd. Erfaringsmessig er 
dette sosiale og trygge møteplasser med variert tilbud og aktiviteter for alle grupper av ungdom.  
 
Punkt 8 Miljø, Idrett og kultur. 
Det er ovenfor nevnt miljøtiltak som: Nulltoleranse for nedbygging av matjord, redusere 
forurensning ved transport, åpne bekker og sikre vassdrags kantsoner og flomarealer mv. 
Planen fremholder at Bærum skal være en «klimaklok kommune» Vi savner en definisjon av 
begrepet og hvilke premisser som er førende for å oppnå dette. 
 
Ang Idrett og friluftsliv ser vi en tendens til at områder for uorganiserte aktiviteter taper i 
forhold til organiserte, ikke minst for barn og unge. Det er sterkt fokus på anlegg for organisert 
idrett, men uten at det er tilsvarende fokus på å sikre områder for uorganiserte aktiviteter og lek. 
Det blir for få områder for frilek. At barn er aktive er bra, men det er en fare for at de blir 
overadministrert og forventer at andre skal bestemme hva de gjør hele tiden istedenfor å finne på 
ting selv. Dette kan gå utover oppfinnsomhet og kreativitet. 
 
Tiltak og arealer for enkelt friluftsliv savnes. Undersøkelser har vist at enkelt friluftsliv er 
foretrukket avkoblingsaktivitet av mange. Det bør tydeligere fremkomme hvordan tilgang til 
dette skal sikres i næret til bosted. 
 

Punkt 9: Arealstrategi 

Sitat 

1. ”Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetning i utvalgte områder og  

 begrense fortetning i resten av kommunen” 

2. ”Følgende rekkefølge for større utbyggingsområder legges til grunn:” 

1. Fornebu 

2. Bekkestua/Høvik 

3. Sandvika 
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4. Fossum 

5. Avtjerna 

3. Punkt 3) ”Utvikle hovedutbyggningsretningene Fornebu, Bekkestua/Høvik, Sandvika og 

 Fossum. Avtjerna legges inn som en langsiktig utbyggingsmulighet.” 

Sitat slutt. 

 

Innspill:  
Punkt 2.5) Avtjerna må fremskyndes som utbyggingsområde og ikke bli et ”reserveareal”. 
Dette for å forhindre nedbygging av Bærums rester av dyrkbar jord. En vil her kunne ta i bruk et 
stort nytt utbyggingsområde, og forhindre at ”det landlige Bærum” som er så verdsatt i vår 
kommune, forsvinner bit for bit.  

Ringeriksbanen skal er nå under planlegging, og Avtjerna aktualiseres. Her kan det bygges ut 
med høy tetthet og god utnyttelse. T-bane til Fossum er ikke aktuelt, dette innebærer at det her 
blir en bilbasert utbygging, noe som er i strid med punkt 4: "styre den øvrige boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter som ligger til eksisterende banetraseer". I tillegg har Avtjerna direkte 
tilknytning til ny fire felts E16 med mulighet for supplerende bussforbindelse.. 

Avtjerna bør prioriteres fremfor Fossum. Hvis en ikke kan bygge mer uten å bryte nullvisjonen 
for å ta dyrket mark, bør en ta i bruk Avtjerna. 

Punkt 4) Sitat ”Styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre som ligger 

til eksisterende banetraseer. Det skal legges inn konsekvensene av at Kolsåsbanen kan bli 

forlenget til Rykkinn og Bærums Verk. Kommuneplanen skal vise klar avgrensning mellom 

senterområder med høyere utnyttelse og omkringliggende bebyggelse.” Sitat slutt 

Innspill: Boligområder som Skui/Kveise har dårlig kollektivforbindelse (en bussholdeplass er 
ikke et kollektivknutepunkt), men er allikevel, til tross for manglende konsekvensutredning, lagt 
inn som mulig fremtidig boligområde. Mesteparten vil her bygges på dyrket og dyrkbar jord. 
Kommunen har imidlertid vedtatt å styre boligutbyggingen mot fortetting i utvalgte områder, og 
være restriktive til utbygging i resten av kommunen. Et større boligområde på Skui/Kveise er 
ikke i samsvar med dette..  En utbygning på Skui/Kveise vil lett bli bilbasert og bidra til økt 
forurensning. 

Punkt 10) Sitat: “Sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig 

blågrønn struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg 

med grønne landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til 

rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal 

prioriteres.” Sitat slutt. 

Innspill: Blågrønn struktur må være en rød tråd i arealstrategien og utviklingen av kommunen. 
Områder på begge sider av Isielven er attraktive til rekreasjonsformål og som friluftsområder.  
Dette er viktige områder med tanke på den økende befolkningen på Vøyenenga og ikke minst 
den økende befolkningen vi ser i Bærum generelt.  
Elvens biologiske mangfold bør være i fokus. Det må etableres funksjonelle blågrønne 
korridorer på begge sider langs vassdrag samt etablere grøntkorridorer i byggesonen for vilt, fisk 
og friluftsliv, - det er dette som skaper de gode opplevelsene for befolkningen.  
Både elvemiljøet og omkringliggende natur må sikres for å bringe naturen inn mot den urbane 
utbyggingen. Isi elvens flomslette har for store natur og opplevelseskvaliteter til å som nå 
«brukes til lagerbygg og parkering».  
 
Aktuell plan for en slik realisering vil være: 
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Transformasjon av Isielvens flomslette fra «Næring bilbasert» til «bolig og friluftsliv med 

næring» 
God fremtidsrettet og langsiktig utvikling tilsier at områder langs Isielven og bekker frigjøres og 
at området transformeres ved at utdaterte næringsbygg saneres eller omgjøres til boliger inntil 
Ringeriksveien; samtidig som større områder langs Isielven frigjøres til fordrøyning og 
flomareal. Dette vil også kunne medføre en økning av områdets verdi i forhold til dagens bruk. 
Dette må gjøres på en måte som ikke medfører økt flomfare eller risiko ved flom. Dersom dette 
ikke kan oppnås, må området tilbakeføres til flomareal.  
 
Det bør derved lages en mulighetsanalyse / landskapsarkitektkonkurranse for området for å 
belyse den fremtidige helhetlige utviklingen av områdene langs Isielven. Omregulering til natur 
og friluftsområder, fritidsaktiviteter med fokus på vassdrags biologiske levedyktighet, evt. 
boliger, må være en del av denne utviklingen. Industrien må få en annen lokalisering i 
fremtiden. F.eks. Andre nedlagte industriområder i kommunen 
 
Ivaretagelse av kulturlandskapene 
Innspill: KDP Tanumplatået og Hornimarkas kulturlandskapers kantsoner, så vel som de 
sentrale deler av området, må opprettholdes som landbruksområder. Kommuneplan 2011 vedtok 
tilbakeføring og regulering til jordbruk av enkeltområder på Tanumplatået som ble vurdert og 
forkastet som boligområder. Denne linje ble brutt ved kommuneplan 2015, den påbegynte 
tilbakeføringen må derfor tas opp igjen og videreføres i kommende plan. 
Gjeldende plan har allerede medført flere forslag til «bit for bit» nedbygging av dyrket og 
dyrkbar jord på platået. Denne utviklingen er uforenlig med ivaretagelsen av et av de 15 mest 
verneverdig kulturlandskaper i landet og bør opphøre. Skal kulturlandskapet ivaretas bør det 
legges til rette for å fremmer landbruksdrift med matproduksjon.  
 
Vi støtter Naturvernforbundet i Oslo og Akershus sitt innspill om at Tanumplatået blir lagt ut 
som landskapsvernområde etter Naturmangfoldsoven ev. kombinert med at enkelte områder 
vernes etter Kulturminneloven.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
Sign. 

Morten Heldal Haugerud  
Leder  
 
morten.heldal.haugerud@gmail.com   tlf 95757236 
 
c/c  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Akershus Fylkeskommune 
Bærum Natur- og Friluftsråd 
Naturvernforbundet i Bærum 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
Berger og Rykkinn Vel 
Tanum vel 
Bærum Velforbund 
Asker og Bærum Historielag 
Oslo og Omland Friluftsråd 
Jordvern Oslo og Akershus 
 


