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Høring KOMMUNEPLAN 2017-2035 arealdel  
 
Vår uttalelse er delt i to deler.  
1) Uttalelse høsten 2016 som ikke er blitt registrert til tross for mottatt kvittering.  
2) Innspill til denne høringen 
 

1) Manglende behandling av tidligere innspill til KOMMUNEPLAN 2017-

2035: 
Vi kan ikke se at vårt innspill av 28.11.2016 til planen er registrert og da heller ikke behandlet. 
Det refereres til telefonsamtale med Terje Hansen hvor vi ble anbefalt å sende det inn på nytt 
sammen med ev nye innspill. 
Det refereres til følgende dokument fra Bærum kommune som vedlegg til den utsendte plan: 
KOMMUNEPLAN 2017-2035, VEDLEGG 

Oppsummering og vurdering eksterne innspill, datert 28.11.2016 

Dok nr. 3387911. 

 
Vårt innspillet til tidligere rullering av «Kommuneplan 2017-20135 Samfunnsdelen med 
arealstrategi» oversendes herved som separat dokument til denne uttalelsen ref. vedlegg: 
File: < Bærum kommune, KP Samfunnsdel 2017-35 Innspill Skui vel 3-10-16> 
 
 

2) Kommuneplanen 2017-2035 arealdel. 2.gangs behandling. 
 
Det fremlagte planforslaget inneholder mange gode vurderinger og omhandler mange aspekter 
ved arealhusholderingen.  
Det ville likevel ha vært nyttig og interessent å sett: 
 

Det savnes status og tilstands informasjon for bl a: 
- Hvilken effekt har tidligere vedtatte utbyggingsstrategi hatt? 

- I hvilken grad er planens føringer og vedtak blitt fulgt i praksis, uten dispensasjoner? 
Erfaringer så langt burde vært presentert.  
Har strategien medført noen endring i utbyggingsmønsteret i forhold til tidligere? 
Tidligere oversikt viste at det var bygget mye utenfor prioriterte områder. Er dette fortsatt 
tilfelle? 
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Likeledes savnes: 
- Oversikt over støy kilder og deres utbredelse (Ref Stille områder) 
Hovedstøykilder antas å være for kontinuerlig støy veitrafikk samt skytebaner for periodisk støy  
Dette er interessent å se angående både still områder og hvilke avbøtende tiltak kan gjøres. 
 
- Oversikt med kart over deponier, forurenset grunn og avrenning fra disse   
Dette har betydning for vurdering av arealdisponeringen og tiltak som må gjøres både for 
opprydding og bruk av arealene.  
 
Vi vil anføre følgende innspill og merknader til planen. 
Våre kommentarer og innspill til arealplan i vedlagte brev fra 3-10-2016 som ikke er vurdert i 
planen gjelder fortsatt og gjentas ikke i denne uttalelsen. 
 
Vi har nedenfor fokusert på enkelte generelle punkter og noen spesielle områder i planen. 
 
- Isielvens flomslette må langsiktig transformeres fra «Bilbasert næring» til tredelt 

funksjon: 

Boligområde – Friluftsområde/bufferområde for skadeflom – Næringsområde 
 
Det har siden utbyggingen av flomsletten på Isielven startet på 1950 vært gjentagende 
diskusjoner om nedbyggingen er lurt og fremtidsrettet. I perioden har fiskemengden i elven 
sunket til 10 % av hva den var. Det er velkjent at urbanisering med påfølgende avrenning av 
tungmetaller og fjerning av naturlig filtrering av overflate vann til vassdraget har medført at 
Isielven har dårligere kvalitet. Det er krav etter «Vanndirektivet» at økologisk tilstand i elven 
heves til GOD innen 2020. 
 
Det er motstridende at det vedtas en KDP Sandviksvassdraget, som skal ivareta vassdraget og ha 
en utvikling på vassdragets premisser, og så legge området ut til «Bilbasert næring». 
Dette viser at KDP Sandviksvassdraget ikke har noen effekt. Til dels er tiltakene i planen for 
små og for at tiltakene skal gjennomføres i praksis må ny reguleringsplan utarbeides og vedtas. 
Vi foreslår derfor at det gjennomføres en mulighetsstudie hvor området på sikt planlegges til: 
- Bolig  
- Friområder/flomområder langs elven  
- Næring 
Studien bør gjennomføres med innspill fra grunneier, berørte parter og interessert. 
I tillegg bør det gjennomføres en ny regulering av området slik at en transformering fra industri 
til bolig og friområder og flomområder med fordrøyningsarealer samt rensing av avrenning fra 
harde flater før kan bli en realitet. 
Det blir ingen bedring langs Isielven uten at dette gjøres. 
 
- Avtjerna og kollektivknutepunkt 
Avtjerna er planlagt som et boligområde hvor siktemålet var å unngå nedbygging av det grønne 
Bærum og gjenværende jordbruksområder. 
 
Avtjerna har tidligere vært betinget av at det anlegges stasjon på Ringeriksbanen. 
Prosjekteringsarbeidet med Ringeriksbanen har vist at dette kravet bør skrinlegges.  Avtjerna 
skal fortsatt være avhengig av kollektivtransport, men jernbanestasjon er både urealistisk (store 
tekniske og økonomiske utfordringer) og ville heller ikke fungere etter hensikten og etter 
normen for et velfungerende kollektivknutepunkt, bl. a. med hensyn til gangavstand, om den ble 
bygget. 
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Det er i prosessen med Ringeriksbanen blitt klart at en jernbanestasjon på Ringeriksbanen ikke 
er mulig å få lagt slik at mange har 10 minutters gange til stasjonen. Dette er tilfelle enten 
stasjonen ligger i sydenden av Avtjerna eller den ligger i fjell dypt under Avtjerna 
Avtjerna utbyggingsområde er 5 km langt og ligger i all hovedsak 200-300 meter høyere enn 
banen. Tekniske begrensninger på en jernbanes stigning gjør at den ikke kommer høyere og kan 
ikke nå opp til Avtjerna. 
På Lorangmyr hvor det blir rømningsvei vil denne veien være ca. 2500m lang med en stigning 
på 10% 
Skal en ha skinnegående kollektivtransport til å betjene Avtjerna blir det trikk eller T-bane (ref 
Holmenkollbanen). Dette er som jernbane heller ikke noen rimelig løsning. Det rimeligste er 
ringbuss (El-bus) som går til Sandvika på fire-felts motorvei gjerne med avstikker til Kolsås. 
Det refereres for øvrig til omtale i Skui vels Årbok 2016 som kommer ut i disse dager.  
 
- Stopp i nedbygging av dyrket mark, 
Bærum har allerede bygd ned svært mye meget god matjord som isteden burde vært brukt til 
matproduksjon, fra 40000 dekar i 1907 til 14000 dekar i 2013. Ca. 65% er da allerede bygget 
ned. Videre omdisponering av dyrket og dyrkbar mark må derfor stoppes. 
Stopp bit for bit nedbygging! 
Erfaring kan tilsi at det bør etableres et sterkere vern for Tanumplatået enn KDP Tanumplatået 
og Hornimarka kan gi, for å sikre området ivaretas som kulturlandskap med fokus på 
landbruksrelatert virksomhet med matproduksjon. 
 
Konklusjon: 
Dette betyr at dyrket og dyrkbar mark som er lagt ut til utbyggingsformål eller foreslått i denne 

eller tidligere rullering av kommuneplanen til bolig, næring mv må reverseres og legges ut til 

jordbruk. 

 
- Øke innbyggernes bevissthet om sammenhengen mellom areal og matproduksjon. 
Kommunen svikter når det gjelder å få «grønn» tankegang inn blant befolkningen. Eksempler 
som har stor etterspørsel er parsellhager mm. Det dreier seg om å bringe kompetanse om 
jordbruk ut til befolkningen. 
 
- Grøntområde med tursti og områder for frilek på Holma/Brenne 
Området vest for Brennefeltet og øst for Isielven og Holma næringsområde er lagt ut som grønt 
belte. Dette må opprettholdes og tilrettelegges med rekreasjonsarealer, plasser for frilek og sti. I 
dag er det fortsatt ikke ryddet opp og tilbakeført etter at området for flere år siden ble sjaktet av 
Akershus fylkeskommune på grunn av arkeologiske undersøkelser. 
 
- Masseforvaltningen 
Massedeponering bør ikke foregå på dyrket mark eller i Marka, men på steder hvor massene kan 
benyttes for fremtidig utbygging. 
Av de foreslåtte områder bør følgelig masser ikke deponeres på Rustan eller Skoglund. 
 
- Stille områder 
Det er positivt at det blir satt fokus på å sikre slike områder. At Isielven og Sandviksvassdraget 
er med som et av områdene støttes og det legger viktige og vesentlige føringer på hvilken 
aktivitet som kan være og kan etableres i elvens nærhet. 
At Ståvivannet er markert som stille område oppfatter vi som en selvfølge. Marka er i sin natur 
et stort stilleområde slik at det burde egentlig være unødvendig å peke ut stille områder i Marka. 
Skulle det foreslås område i Marka så er Ursdalen mellom Svartoråsen i øst og Ramsåsen og 
Risfjellet i vest, som den avskjermede dalen med levende landbruk, et område som er naturlig 
stille område. 
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I tillegg bør det for Jordbru arbeides for å tilbakeføre dette til et i størst mulig grad stille område 
på sikt. 
 
Det burde for øvrig vært flere stille områder i byggesonen, men det er vanskelig å finne på 
grunn av stor veitrafikk hvor dekkstøy er en av hoved støy kildene. 
 
Det bør totalt sett arbeides for størst mulig reduksjon av støy og det er beklagelig at dette ikke 
fremkommer i sterkere grad i planen. 
 
Støykart savnes 
Det savnes et støykart over kommunen som viser de store kontinuerlige og de periodiske 
støykildene. 
 
-Transport og mobilitet Dok nr. 3382276 

Planen slår fast at: 
- Det er en overordnet føring at vekst i persontransporten skal tas ved kollektivtransport, sykkel 

og gange. 

- I 2013 – 2015 har biltrafikken økt med 5% mens andel gående er redusert med 5% og syklende 

redusert med 1%.  

Dette kan synes overraskende, men kan skyldes at mange opplever det vanskelig og truende å 
sykle med en økende biltrafikk. Arbeidet med å skape god attraktive sykkelveier for 
transportsyklisten, ikke bare kombinerte turstier; må kraftig intensiveres. Da prioriteringen er 
gitt overordnet må det i valgsituasjoner prioriteres sykkel fremfor bil. 
- Mange sykkeltraseer er i dag ikke gjennomgående, men slutter plutselig i en kant eller i 
veibanen.  
Dersom en virkelig ønsker å øke antall gående og syklende er det en dårlig strategi å blande de 
to gruppene på samme sykkel/gangsti. 
I denne sammenhengen gjelder det bil uansett motorvariant, de tar alle stor plass i forhold til 
syklende og gående. 
Bedring her fordrer som planen sier: «..klare arealprioriteringer.» 

Vi ser frem til kommende plan for sykkelstrategi. Det nå prioriteres midler til å gjennomføre 
planen.  
 
- Det er mer ledig kapasitet på T-bane mot Bærum enn tilsvarende mot Oslo øst. 

Dette kan ha mange årsaker. En årsak kan være manglende matebusser for T-bane i Bærum samt 
underdimensjonerte innfartsparkeringer. Her bør det være parkeringshus og ikke bare et åpent P-
område i dagen. 
 
I dag er det i tillegg store befolkningsgrupper som ikke når T-banestasjon uten bruk av bil. Store 
deler av Vestre Bærum har derved ikke god tilgang til T-bane. 
-  I henhold til kart (side 6 i Dok. 3382276) ligger store områder vest i Bærum utenfor 10 
minutter sykkelavstand til Kolsås T-bane stasjon. Det gjelder Skui Vøyenenga, store deler av 
Tanum, og Rykkinn og hele Lommedalen. 
- I tillegg har Ruter lagt ned 733 bussen og derved ingen tverrforbindelse vest i Bærum. Å 
komme fra Skui-Vøyenenga til Kolsås T-bane eller Bærum Sykehus tar like lang tid som å 
komme til Oslo, 45min. Med bil tar det 5-10 minutter med økt biltrafikk som konsekvens. 
En ny kollektiv tverrforbindelse må snarest etableres. 
 
2.1 Arealstrategien til Bærum kommune. 
Det anføres i planen: 
«Pkt. 4: Styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre som ligger til 

eksisterende banetraseer. Det skal legges inn konsekvensene av at Kolsåsbanen kan bli forlenget 
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til Rykkinn og Bærums Verk. Kommuneplanen skal vise klar avgrensning mellom senterområder 

med høyere utnyttelse og omkringliggende bebyggelse» 

Dette betyr at større utbygninger som ikke har tilknytning til bane ikke skal gjennomføres.  
 
Det gjelder da også Skui-Kveise. Området ligger ikke i gang- eller sykkelavstand (10min) fra 
bane. At det er med i planen er eksempel på at det politisk er for lett å fravike planers mål og 
vedtak. (Her er det ikke snakk om «5 boenheter» men nærmere 100 enheter) 
 
Dette gjelder også Avtjerna. Som tidligere anført er det de færreste innenfor det 5km lange 
Avtjerna området som kan nå en jernbanestasjon i utkanten av området eller i fjell under 
Avtjerna på 10 min til fots eller med sykkel. En jernbanestasjon med to avganger i timen vil 
uansett ikke bli attraktiv. Skal banen ha flere avganger må Sandvika stasjon utvides fra 4 til 6 
spor. Det er et komplisert prosjekt som vil medføre store og kostbare endringer i Sandvika. 
 
En ringbuss Avtjerna ut på fire-felts motorvei med god kapasitet ev. med avstikker til Kolsås vil 
være en løsning. (Ellers må det lages «Holmenkollbanen til Sollihøgda» slik Gerhardsen i sin tid 
hadde planer om, men da for å få folk, som selvfølgelig den gang ikke hadde bil, ut i marka for 
fritid- og naturopplevelse og hyttebesøk.) 
Om Avtjerna er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge ut, med sin kostbare infrastruktur, 
kollektivtransport, vann og kloakk mv er ikke opplagt. Bærum har slik sett ikke mange nye 
områder å bygge ned. Økt fokus på gjenbruk av områder synes som en bedre strategi. 
 
- Bussgarasjer og kollektivservicesentre må inn i arealplanen 
Skal kollektivtilbudet bli bedre trengs det større kollektivservicesentre for buss med 
oppstillingsplasser, vask og service. I dag er det oss bekjent tre steder i Bærum: Furubakken, 
Lommedalen og Smestad på Skui. 
Smedstad er allerede sprengt kapasitet og ligger i et boligområde. Det er her så mye trafikk at 
det er nærmest døgndrift. Dette går til dels utover nattesøvn for naboene.  
 
Både beboere og besøkende til Smestadkroken opplever til stadighet trafikkfarlige situasjoner 
som følger av et anlegg som er overdimensjonert i forhold til bruk, beliggenhet og omfang. Skui 
vel står fast ved tidligere påstand om at aktiviteten bør flyttes og at denne typen anlegg 
prinsipielt bør bygges inn og støytsikres mot sine omgivelser. 
 
Konklusjon: Kommunen må tilstrebe å ha en innovativ arealstrategi for fremtidig 
kollektivtransport. Brukernes krav til service og tjenestesteder som drift av kollektivtransport er 

økende og det må tilføres både ressurser og bevilgning for å finne egnede steder for nettopp 

dette. 

 
Dette er en samfunnstjeneste som må inn i arealplanen. Slike sentre bør sidestilles med 

arealkrevende industri og næring og ligge i områder avsatt til dette. Det skal ikke ligge i 

boligområder. 

 

- Fellesarealer for trossamfunn. 

Vi ser det som en fordel om trossamfunn kunne lokaliseres på felles arealer med god parkering 
og adkomst. At trossamfunn etableres i tilfeldige ledige bygg i industri og boligområder er ikke 
bra og uholdbart på lang sikt. Felles områder vil kunne bidra til økt gjensidig forståelse. Her er 
kirkegårder et positivt eksempel som har tilrettelagte arealer for de forskjellige trosretninger. 
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- Bekkeåpninger og vannspeil.  Vedlegg Dok nr 3379068 
Det nylig utarbeidede kart over lukkede bekker nå også i vestre Bærum. I Skui vels område viser 
oversikten at det er mye å ta tak i. Bekkene renner her ut i Isielven og Sandvikselven som begge 
er flomelver ved kraftig nedbør.  
Dokumentet gir 5 god grunner for at åpning av bekker er bra: 
 
1) flomhindrende,  
2) øke biologisk mangfold,  
3) rense forurenset vann,  
4) friluftsliv og naturopplevelse,  
5) bevisstgjøre befolkningen. 
Dette bør utvides med et sjette punkt: 
 6) positiv betydning for fiskebestanden, spesielt sjøørreten som går opp i bekkene for å gyte for 
å komme unna laksen i elven. Samt for å få tilbake ålen i Ståvivannet osv. 
 
Det er positivt at det foreslås vannspeil i tilknytning til bekkeåpninger. Disse vil bl.a. virke 
fordrøyende og redusere faren for skadeflom. 
 
Vi savner imidlertid vurderinger av bekkeåpninger til Isielven. 
Det gjelder spesielt  
- Ståvibekken som er omtalt i KDP Sandviksvasdraget. Her har bekken skapt flom i 
Ringeriksveien på grunn av at den er lagt i rør på flomsletten uten at det er flom i Isielven. 
 
- Tanumbekken har også skapt flomproblemer i Tanumveien og må vurderes åpnet der mulig. 
 
- Bråtesprekkbekken nedre del før den går ut i med Økribekken. Bråtesprekkbekken er 
forurenset fra Økrisletta og det bør anlegges rensedam. 
 
- Nyjordebekken og Danielsbekken som kommer fra Isi må åpnes og det må anlegges rensedam 
da de bringer forurensning fra Isi I og Isi II ut i Isielven. I tillegg må det anlegges 
kontrollkummer for kontinuerlig registrering av miljøgifter. 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
sign 

Morten Heldal Haugerud 
leder 
 
 
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 
 


