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Foredrag på årsmøtet: 

Hvordan jobber Bærum kommune for å 
redusere forurensningene Sandvikselva 
fører med seg til fjorden? 
Ingvild Tandberg, Vannområdekoordinator, siv.ing. 

Gro Angeltveit, vannforvalter, marinbiolog  

Hva skjer med fisken i Indre Oslofjord?  
Thrond O Haugen Prof. fiskeøkologi og fiskeforvaltning NMBU, 
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Forurensning fra  
E16 øverst, Økri nederst  
Forurensning fra:  
E16 øverst,  
Økribekken nederst  

ÅRSMØTE 2019 
 

Skui Vel avholder sitt årsmøte tirsdag 30. april kl. 19.00 på Skui Grendehus. 
SAKSLISTE: 
 1 Valg av møteleder og referent  5 Budsjett for neste år -    
 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden   herunder fastsettelse av kontingent   
 3 Styrets beretning 6 Andre saker som er nevnt i innkallingen 
 4 Regnskap og revisjonsberetning  7 Valg  
    8 Eventuelt 
Aktuelle saker: 
- Ringeriksbanen og tverrslag og massedeponier  
- E16 
- Snødeponi Avtjerna 
- Tanumplatået og Hornimarka  
- Sandviksvassdraget og Skuidalens fremtid 

 

- Åpning av bekker i Bærum 
- Reguleringsplaner og større tiltak 
- Kollektivtransport og tverrforbindelser 
- Berghoff og Skui grendehus 
- Skuibakken - et levende kulturminne 

Åpent møte:  
Hvordan jobber Bærum kommune for å redusere forurensningene Sandvikselva 
fører med seg til fjorden? 

Sandvikselva er sammen med Lysakerelva, elvene med størst vannføring i hele Oslofjorden innenfor 

Drøbakterskelen, og spesielt Sandvikselva har vannkvalitetsutfordringer. 

Med sin høye vannføring bidrar elva med store mengder næringsstoffer, 

partikler og slam, og andre stoffer som påvirker vannkvaliteten i de to kyst-

vannforekomstene Bærumsbassenget og Oslofjorden 

(spesielt utenfor Kalvøya og Borøya). 

 

Ingvild Tandberg, vannområdekoordinator for 
vannområde Indre Oslofjord Vest,  
Bærum kommune. Siv.ing. prosesskjemi. 

 Kommunen jobber kontinuerlig med å spore 

forurensningskilder og –årsaker, og presenterer dette 

arbeidet.  

 

Gro Angeltveit, vannforvalter arbeider spesielt med 
vannforskriften,  
Bærum kommune. Allmennlærer og marinbiolog  

 Vi presenterer også kjemisk og økologisk tilstand 

for Bærumsbassenget og Oslofjorden. 
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Forside: Fiske ved Oslofjorden  Foto: Morten Merkesdal 

Hva skjer med fisken i Indre Oslofjord?  
 Blir det mindre torsk(efisk) på grunn av overhøsting eller er vi vitne til en økosystemendring?  

Ser vi samme tendens hos sjøørreten? 

 
Thrond O Haugen Prof. fiskeøkologi og fiskeforvaltning NMBU, 
- Foredraget tar for seg kunnskapsstatus for fisken i Oslofjorden med 

spesielt fokus på torsk og sjøørret. Situasjonen sammenlignes med 

situasjon ellers i Skagerrak og vil presentere forskningsresultater fra 

både fiskebiologiske undersøkelser og intervjuundersøkelser av 

fritidsfiskerne. Foredraget vil også sette fokus på 

Fiskeridirektoratets forslag om fiskeforbud etter torsk som ble 

behandling i Nærings- og fiskeridepartementet og nå er vedtatt. 

 

Thrond O: Haugen har faglig bakgrunn fra Universitetet i Oslo og NIVA før begynte som professor på 
NMBU i 2010.  
Arbeider nesten utelukkende med fisk og fiskeforvaltning der Oslofjorden og dens sideelver har stått sentralt 
som studiesystem siden 2004.  
- Metodikk 
Sentralt i disse studiene er bruk av ulike merketeknologier for beregning av bestandsstørrelse og overlevelse 
samt bruk av telemetri for atferdsstudier av torsk, sjøørret og havabbor.  
I senere år er det i økende grad blitt fokusert på fiskerne i fjorden der vi har hatt som mål å få en bedre 
oversikt over både hvor mange som fisker, hva denne aktiviteten betyr for fiskerne selv og ikke minst i form 
av økonomi i lokalsamfunnet, samt holdninger i forhold til forvaltning og ikke minst hvor mye fisk som 
fanges. 
 

 
 
 
 
 

 

Saker som ønskes behandlet må være innsendt skriftlig til styret senest 1 uke før møtet. 
Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 

 
Servering av kaffe og kaker - Utlodning 

VELKOMMEN 
 

Fiskere er tidlig oppe.  
Soloppgang over Oslo Rådhus sett fra Yttre Vassholmene. 

  Foto Morten Merkesdal 

Torsk tatt på flue ved Grimsøya-  
Fiske etter torsk i Oslofjorden er 
nå forbudt fra 15.juni 2019 

 Foto T.O.Haugen 
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Skui Vel er positiv til å ta vare på dyrket 
og dyrkbar mark.  
Hvorfor er jordvern viktig? 
 De siste 100 år er 65% av 40.000 dekar matjorda 

i Bærum omdisponert/bygget ned. Ca. 14.000 
dekar gjenstår.  

 

 Landbruksjorda i Bærum er blant den beste i 
landet pga. gunstig klima og godt jordsmonn. 

 

 Klimaendringer gjør at verdens areal for 
matproduksjon reduseres. 

 

 Sett i relasjon til dagens matvaresituasjon globalt 
og befolkningsutvikling, har vi ikke mer matjord 
å miste.  

Severdig film:  «Let’s talk about soil”: 
https://www.youtube.com/watch?v=eJ23Yo82EII  
 

Skui Vel arbeider for gode 
friluftslivsopplevelser 
Vi viser til: 
Regjeringens uttalelse den 10.03.2016 om:  
 

Friluftsliv i nærmiljøet:  
«Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens 
folkehelsearbeid.  
Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv. 
Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig 
får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er 
derfor prioritert. På den måten kan alle få økt 
livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, 
uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i 
naturen.»

Tanumplatået med Ståvivannet og mot Jaren 
 Foto: Erik Jørgensen 
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STYRETS BERETNING – SAK 3   

Styrets Sammensetning i 2018 
 

Etter årsmøtet 24. april 2018 har det vært følgende tillitsvalgte: 
 

Leder: Morten Heldal Haugerud 6713 3418 / 95757236 morten.heldal.haugerud@gmail.com 
Nestleder: Sigbjørn Næss 480 11 308 sigbjorn@ifi.uio.no 
Sekretær: Kåre Smeland 913 17 328 kaa-sme@online.no 
Kasserer Hanne Erdahl Korsmo 6717 2902 / 92242232  hanne@ronningen-gard.no 
Styremedl.: Per Håkon Nervold  99262550  perhnervold@gmail.com 
 Widar A. Tandberg 6713 4400 / 97011564 intandb@online.no 
 Knut Ulbråten 905 53 377  knut-ul@online.no 
Varamedl: Katie Moriggi 928 12 698 peder@kennel.no 
 Helene Pahle Devor 913 65 558  ninnidevor@hotmail.com 
 Marius Torstein Leiddal 936 59 654 marius.leiddal@gmail.com 
 Arthur Kimmels  473 48 171 arthur.kimmels@meanderhr.no 
 Hans Heen Sikkeland 928 00 215 hhsikkeland@gmail.com 
Revisorer: Roger Harboe  
 Dag Kvikstad   
Valgkomite: Hanne Buskenes 
 Per Leif Dogger 
 Alf Stordal  
  
Husstyret Skui Grendehus: Oppneves av styret etter behov 
Webansvarlig :   Kåre Smeland 
 
Eksterne paraplyorganisasjoner vellet er medlem av og representert: 
- Bærum Natur- og Friluftsråd,: Morten Heldal Haugerud 
- Bærum Elveforum:   Per Håkon Nervold 
  

 Rode Rodeansvarlig: Ant. husstander 
 1 Sollihøgda - Bjørum Sag Viggo Støa 125 
 2 Bjørum Sag - Nybrua Nils S. Fjeldstad 111 
 3 Frogner - Tandberg - Isiveien Alf Broeng 106 
 4 Økri – Brenneveien Marit Økern Jensen 165 
 5 Nybrua - Vøyenenga Hans A. Nygaard 166 
 6 Jarenvn. - Tåjevn. - Sandsbakkene Øivind Hansen 170 
 7 Hornivn- Ståvivn -Gml Jarenvei Tor Øistein Hauge 135 
 8 Tunheimbakken - Arnesenga Per Ove. Klock 150 
 10 Tanumveien - Ståvihagen Kuno Lundkvist 170 
 11 Grinibråten Ståvikroken - Kirkerudkeiva Nina Granskogen 115 
 12 Kirkerudbakken Boligsameie Morten Gulbrandsen  195 
 14 Vøyenenga senter Borkenhagen Paul Geir Kaasa 287 
 13 Kalveløkka/Haug - Kirkerud - Marie Ter. Elisabeth Skaug 131 
 15 Vøyenenga - Vinkelveien Håkon Harstad 61 
    Sum  2087 

 
Kontingent:  kr. 150,-   Borettslag/sameie, pr. beboere kr. 80,-  

Henvendelse vedrørende medlemsregister og pensjonister fylt 67 år gjøres til kasserer. 
 

Skui Vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga Org nr. 980 357 201 Giro nr: 0540 0825 973 VIPPS 557829 
www.skuivel.no 

For at vi skal kunne sende deg informasjon og holde deg oppdatert: 
Send inn din e-post adresse til sekretær Kåre Smeland: E-post:  kaa-sme@online.no 
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Foto: Morten Heldal Haugerud, hvis ikke annet er angitt: 

 

Skui Vels Årsberetning 2018  

Høringsuttalelser fra Skui Vel se: www.skuivel.no 
 
Skui Vel arbeider for å ivareta beboernes interesser 
om godt bomiljø og arbeide for saker av felles 
interesse, gjerne i samarbeid med andre foreninger.  
    Vellet skal arbeide for miljøbevisste og bære-
kraftige løsninger. Det representerer befolkningens 
interesser overfor kommunen gjennom samarbeids-
avtalen mellom Bærum velforbund og kommunen. 
    Dalføret med Sandvikselven, Isielven og Rustan-
elven opp til Krokskogen har mange kvaliteter; 
vann og elver med laks og sjøørret, Marka, 
kulturlandskaper og med nærhet til byen og til 
fjorden.  
    Hvordan området skal bli i fremtiden, styres mye 
av rullerende kommunale planer og private forslag. 
Vellet prøver å se dette over lengere sikt og hva det 
medfører. Nærområder kan lett ødelegges. 
 
 
Flere av de store sammenhengene jordbruks- og 
kulturlandskapene i Bærum ligger i vellets område. 
Kulturlandskapet er viktige elementer i norsk natur 
som i seg selv har store kvaliteter.  
 
Norsk natur på verdensarvlisten 
Det som bringer norsk natur inn på verdensarvlisten 
er samspillet mellom vakker natur og 
kulturlandskap som holdes i hevd og ikke 
nedbygges eller gror igjen. Dette har også blitt satt i 
sammenheng med nedgang i insektpopulasjon i 
følge en del nylige oppslag i media.  
 
Husdyrdrift i Bærum 
I Bærum blir områder med husdyrdrift med beite, 
og levområder for dyr og planter nesten utradert, 
eller nedbygget.  
 
Dette landskapet med husdyrdrift har en nøkkelrolle 
med hensyn til å opprettholde et variert dyr og 
plantearter (stort artsmangfold). 
 
Slåttemarke er en prioritert naturtype. 
Slått og beiting bidrar til å opprettholde plante og 
blomster arter som er vesentlig for overlevelsen av 
polinerende innsekter. 

Insekter som polinator 
Insektene utgjør en nøkkelfaktor i å sikre 
matproduksjonen. 25-35% av verdens 
matvareproduksjon er avhengig av 
insektsbestøvning. 
 
Driftsformer som opprettholder et stort 
artsmangfold er blitt marginalisert. Artsmangfoldet 
er blitt redusert og jorderosjon økt. 
Målet har alltid vært å skaffe mat, men nå har 
endrede driftsformer åpnet øynene for at tidligere 
tiders driftsformer har fremskapt et biologisk 
mangfold som en vet vil gå tapt med det som nå 
skjer.  
Se også: 
https://www.sabima.no/trua-natur/humler-og-bier/ 
 
Lokale prosjekter i Skui Vels område 
Det forgår en del store og mindre prosjekter i 
lokalområdet, og en del av disse trenger kritisk 
oppfølging av vellet. Her kan vi blant annet nevne 
prosjektet Ringeriksbanen/FRE16 som nå har 
bestemt seg for å bygge adkomstunnel i Skui, samt 
utvide steindeponi på Avtjerna til å inkludere 
ressursbank hvor det kommer til å bli lagret og 
bearbeidet mange forskjellige slags masser og 
byggings- og rivningsavfall. Vi kan også nevne 
planene til betongfabrikk ved siden av Isi elva, samt 
endringer i planene for E16 og planer for utvidelse 
av bussgarasje ved Smestad. 
 
Kollektivtilbudet er også et viktig tema for vellet, 
og vi er i dialog med Ruter for å introdusere ny 
bussrute. 
 
Alle disse sakene, med flere, blir omtalt nærmere i 
årsboka.  
 
I 2018 ble de avholdt årsmøte, 6 styremøter, samt 
vårbefaring. I tillegg ble det holdt en del 
arbeidsmøter i forbindelse med høringsuttalelser. 
Skui Vel har styremedlem i Bærum Natur- og 
Friluftsråd, Skuibakkens Venner og Bærum 
Elveforum. 
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Oppsummering av enkeltsaker 

Se «Omtale av enkelte saker» og www.skuivel.no  
 
Ringeriksbanen 
Bane NOR eri gang med detaljert planlegging av 
Ringeriksbanen. Reguleringsplaner ble lagt ut for 
høring i april 2018, og oppdaterte planer for enkelte 
områder i desember 2018. Skui Vel har vært med på 
folkemøter, felles befaringer og ‘private’ møter med 
Bane NOR. Totalt 4 høringsuttalelser ble sent inn. 
Vi har spesielt reagert mot steindeponi/ressursbank 
ved Avtjerna og ny adkomsttunnel/riggområde i 
Skui (litt nord for Smestad).  
 
- Snødeponi på Avtjerna? 
Statens Vegvesen har igjen foreslått å anlegge snø-
deponi i den ubrukte skjæringe vest for Avtjerna. 
Dette vil medføre innløsning av 2 boliger og skape 
mye nattetrafikk. Avrenning fra anlegget sammen 
med ny E16 og massedeponier vil medføre stor 
risiko for forurensning av Rustanelven og 
Sandviksvassdraget. 
 
- Kontroll/kjettingplass ved E16 

Bærum kommune satte foten ned for bruk av 
Økrijordet. Vegvesenet benytter da trafikkøyen ved 
påkjøringen nordover i Økrikrysset.  

 
- E16 Sandvika/Kjørbo – Wøyen.  
Byggingen startet høsten 2014 med byggetid 5 år. 
Kostnadene ble anslått til 3,5-4 milliarder kroner. 
Opplysende illustrasjoner fra veivesenets bildearkiv 
for veiprosjektet finnes på: 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Illus
trasjoner 
 
- Kommunedelplan (KDP) 
Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen – 
Bjørum Sag med - Isielven  
Kommunestyret vedtok planen uten flomvoller 30.1. 
2013. Den naturlige kantsonen uten inngrep er 
utvidet fra 10 til 20 meter og en del andre bestem-
melser er innført. Flomsikring av området Vøyen-
enga Årenga skulle skje ved egen områderegulering. 

Til tross for stor fokus på planen, har det nå 6 år 
etter at planen ble vedtatt, fortsatt ikke skjedd noe 
løft for vassdraget  

Det savnes fortsatt en klar fremtidsvisjon om å: 
«Skape et bærekraftig vassdrag» og tydelige 
målsettinger om at «Oppvekstområder for laks- og 

sjøørret skal gjenskapes og sikres», samt at 
«Flomarealer sikres, gjenskapes og forbedres». 

Isteden har kommuneplanens arealdel lagt 
Isielvens flomslette ut til «Bilbasert næring» uten en 
langsiktig utvikling til beste for vassdraget.  

Urbaniseringen langs vassdraget er årsaken til at 
det nå bare tas 10% av tidligere fangst. Dette har 
vært kjent siden 60-tallet, men fortsatt tas det ikke 
aktive grep for å bedre situasjonen. 

Bærum Elveforum er en aktiv pådriver i 
samarbeid med grunneiere og kommunen. Det er 
lagd miljørapporter, arbeidet for stier, bekkeåpning-
er og at kommunen skal blir mer aktiv for å få til 
opprydning og bedre løsninger for vassdraget. 

 
Vannområdet Indre Oslofjorden vest. 

I regi av Fylkesmann i Oslo og Akershus har Bærum 
kommune prosjektledelsen for å undersøke og 
utarbeide klassifisering av Sandviksvassdraget samt 
tiltaksplan for å bringe vassdraget opp fra 
dårlig/moderat til god innen 2021. Noen tiltak er 
igangsatt, men det er knapp tid og flere trengs. 
 
- Kommunedelplan Tanumplatået og 
Hornimarka  
Hensikten med planen er å sikre og bevare et 
helhetlig kulturlandskap som er av de 13 mest 
verneverdige i Norge. Planen skal også ivareta 
produksjonsarealene slik at det sikrer et aktivt 
landbruk også i fremtiden.  

I strid med formålet la et flertall fra Høyre og Frp 
inn forslag om fire boligområder i planområdet der-
iblant Skui-Kveise. Dette vil redusere både 
driftsarealet og fremtidige muligheter for allsidig 
landbruksdrift fordi utbygging er en irreversibel 
prosess. Skui Vel med flere gikk imot nedbyggingen 
av dyrket mark og økt belasting på lokale smale 
boligveier. 

 
- Vøyen Hageby tidl. Wøyenenga gartneri 
Bygging av Vøyen Hageby er i gang og byggetrinn 
1,2,3 og 4 er utsolgt. Men det er ingen fremdrift i 
samordning mellom utbygger, myndigheter og 
Vegvesenet for bedret trafikkavvikling i området.  
 
Økrisletta – Bråtesprekkbekken - forurenset 
På grunn av at utbygger må stabilisere byggegrunn 
mot rasfare, er vilttrekk og grøntbelte rasert og 
Bråtesprekkbekken lagt i rør og bygget over uten at 
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kilden til dokumenterte forurensninger i bekken er 
fjernet.  
Fylkesmanen har gitt Bærum kommune ansvar for å 
få fjernet forurensningen da dette er en villfylling. 
 
- Tverrforbindelsen 733 bussen lagt ned 
Ekspressbussene fra Skui og Tanum er ikke kommet 
tilbake. I tillegg har Ruter lagt ned tverrforbindelsen 
733. Temaet som tverrforbindelser samt Sollihøgda 
bussen kommer opp på årsmøtet med bl.a Ruter og 
Akershus fylkeskommune. 
Ruter planlegger nå å kombinere rute 215 Rud med 
en ringbuss i 2020. Skui Vel ønsker heller 
tverrforbindelser f.eks til Bekkestua uten at den går 
via Sandvika. 
 
- Bussgarasjen på Smestad skaper økende 
støy og forurensning for naboene. 
Det har ikke blitt noen bedring i 2018. Bussgarasjen 
har nå nær heldøgnsdrift og skaper nattstøy ved 
kjøring, vasking, tidlig oppstart med tomgangs-
kjøring. Utkjøringen er trang og skaper farlige 
trafikksituasjoner. 
Det er nabovarselt at bussanlegget skal bygges om, 
men de påklagde forholde er ikke løst. Isteden er det 
søkt om fem dispensajsoner som i seg selv viser at 
det ikke er plass til anlegget på stedet.  
Plassering av fremtidsrettede anlegg for bussdrift 
må derfor inn i ny rullering av kommunens 
arealplan.  
Det trengs en bedre styring av infrastruktur og 
terminaler hvor det er og hvem som driver. 
Kloke løsninger som er fremtidsrettede og 
bærekraftige løsninger. 

 
Driften av Smestad Bussgarasje skaper nær døgn-
kontinuerlig støy og forurensning som ikke er 
forenlig med å ligge i et boligområde.  
Driften bør flyttes til et industriområde. 
 
Sykkelstrategi i Bærum 

Ny plan er vedtatt, men det forventes ikke 
vesentlgie endriger i vårt område. Vedlikeholdet 
av sykkelstier vinterstid er for dårlig. Det 
brøytes ikke til bunn og ikke på nytt etter att 
børytebil på veien har kjørt. Det medfører 
issvuller og iskanter samt saltvannsdammer. 
Flere sykler i kjørebanen. Traseene er også ofte 
kronglete og bakke opp og bakke ned, og ikke 
beregnet på transportsykling. Det må skilles 
mellom turveier og sykkelveier. 
Sykkelhotell bør kunne betales med kort for den 
tiden du står der ikke nødvendigvis abonnere. 
Det må være enkelt, greit og rimelig å bruke 
Det må være sykkelskur med lås flere steder. 
 
Bussholdeplassnavn «Skui Samvirkelag» 
Ruter ønsket å gjøre om navnet på holdeplassen 
til «Sandstien» fordi det ikke lenger er noe 
Samvirkelag, men COOP. Etter innspill fra Skui 
Vel med fl. ble holdeplassen hetende «Skui». 
 
- Berghoff 
Skui Vels gamle forsamlingshus, som eies av vellet, 
vedlikeholdes jevnlig. Avsetninger til vedlikeholds-
fondet i tillegg til løpende midler sikrer at eiendom-
men holdes i god stand. Tilsyn med barne-
hagedriften fra Bærum kommune kom bra ut. Huset 
med den store gamle eplehagen, øverst i Berghoff-
veien, fremstår i dag som et flott miljøalternativ for 
barnehageplass, langt fra støy og luftforurensning fra 
biltrafikk.  
 
- Strøkasser er fylt.  
Strøkassen er populære. Det er vesentlig at opp-
sittere er medlem av vellet. Kassene utplasseres, 
repareres og fornyes etter behov. Rodelederne må 
rapporterer fyllingsgrad for å unngå forsinkelser i 
fyllingen. Det er positivt om oppsittere som har 
glede av kassene tar et tak med enkle reparasjoner 
når det trengs. Utgifter til materiell dekkes av vellet. 
 
- Skui Grendehus og Skui Seniorsenter.  
Grendehuset er svært populært for utleie til 
brylluper, jubileer, møter og andre festligheter. Som 
et flerbrukshus er det godt utstyrt med kjøkken, fest-
saler, scene, legesenter, møterom, snekkerverksted 
mm. Seniorsenteret er godt besøkt med omfattende 
program og tilbud. Drift av huset i kommunal regi 
sikrer at det brukerstyrte senior-senteret kan fortsette 
som før. Vi oppfordrer alle til å besøke og 
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bruke/leie Grendehuset da dette sikrer videre 
drift.  
- Sigevann fra deponier på Isi og Skui  
Det er uklart hvordan sigevannet fra Isi renner og 
behandles. Etter pålegg fra Fylkesmannen har 
Bærum kommune satt ned flere målekummer for å 
måle vannmengder inn og ut av fyllinger samt 
forurensning. 
Det skal utarbeides tiltaksplan for sigevann. Dette 
gjelder alle gamle deponier i Bærum. 
 
- Oppgradering av Kultursti Hornimarka. 
Prosjektet er omfattende og inneholder informasjons 
og opplysningsskilter, kart og informasjonshefte. Tre 
temaer omhandles, kulturhistorie, naturverdier og 
opplevelser og geologi. Alle tavlestativene, som vi 
har fått meget god hjelp av Lions Club Bærum til å 
lage, er montert i Marka i områdene fra Stovivannet 
til Ringi og Hornimarka fra Kattås over Jordbru og 
Ursdalen til Sølvhølen. Mindre informasjonsskilt vil 
monteres på de små stativene, større informasjons-
skilt med områdebeskrivelse settes opp på de store 
stativene. Det lages informasjonskart med et fyldig 
hefte om naturverdier som flora, fauna, geologi og 
kulturhistorie. Nyeste geologiske undersøkelser er 
inkludert. Heftet kan nyttes i bl.a. undervisning. 

Har du lyst til å delta, så si ifra.  
Dette er et spennende og interessant prosjekt. 

 

- Tursti og adkomst langs vestsiden av elven 
fra Vøyenenga og nordover.  
I samarbeid med Bærum Elveforum arbeides med en 
sammenhengende smal tursti også på vestsiden av 
elven utenfor 20 meter naturbeltet langs elven.  
Det er beklagelig at bedrifter til dels annekterer deler 
av dette beltet. Byggegrense er 30 meter. Turstien er 
også med i kommunedelplanen Sandviksvassdraget. 

Forsøk på diverse lager/oppstillings-plass, 
asfaltering i elvens kantsone er tatt opp med 
kommunen, som videre har tatt det opp med 
grunneiere og områdene skal tilbakeføres.  
 

- Brakkmark 
Det er driveplikt på dyrket mark etter jordloven. At 
jorder legges brakk, har kommunen tatt opp med 
eierne for å få fortgang i rehabiliteringen. 

 

- Skuibakken 
Flere aktiviteter og arrangementer er avholdet i 
samarbeid med Skuibakkens Venner. I 2018 bl.a. 
arbeidert i unnarennet for å stoppe erosjon og 
reparere erosjonsskader ferdig. Konge og 
pressetribune malt, gulvbord i Kongetribunen skftet, 
publikumsåpninger dekket til og pressetribunene nye 
takplater. Flere publikumsarrangementer har vært 
gjennomført inklusivt Jubileumsutstilling og 
arrangementet «Skuibakken 90 år» 
 

- Kulturvandring 14. oktober 2018 etc. 
Skuibakkens Venner og Skui Vel arrangerte 
kulturminnevandring fra Franzkleiv til Skuibakken 
med kafferast og grilling på Langåshytta. 
I tillegg er det samarbeidet om flere arrangementer i 
bakken som; Skuirennet for barn, juletretenning og 
nyttårsarrangement.  
 

Skui Vels webside 
Skui Vels nettside: www.skuivel.no oppdateres 
jevnlig med informasjon. Kom gjerne med innspill 
og tips om aktuelle saker. Vi håper at du som 
medlem bruker siden aktivt, slik at vi kan få den til å 
bli informativ og fungere godt. 
Skui Vel er også på Facebook. 
 

 
Eik "Kongen av trær" - er beskyttet! 
Eiketrær er noe spesielt, en utvalgt naturtype. 
 Hule eiketrær er fredet. 
 Er de iferd med å bli store har de egen forskrift.  
 En eik lever i 500 år og dør i 500 år 
 De har stor biologisk og økologisk verdi og er 

hjem for 1500 forskjellige arter. Flere rødlistet.  
 De er viktige for innsektslivet og derved 

bestøvning av planter i vår matproduksjon. 
Det er Fylkesmannen som har ansvar for eiketrær og 
har utarbeidet en egen informasjonsfolder.  Se: 
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-
Akershus/Arkiv---Nyheter/2015/01/Informerer-
direkte-til-350-eikeeiere-og-naboer-1/ 

Har du eiketre 
eller annet du er i 
tvil om 
bestemmelser for 
så kontakt  
Skui Vel.  
 
Vi har kontakter 
som kan hjelpe. 
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Regnskap og revisjonsberetning – Sak 4    
Budsjett – herunder fastsettelse av kontingent – Sak 5 
 
Driftsregnskap for Skui Vel 1.1 - 31.12.2018 2017 2018 Budsjett 2019 

        
Inntekter       
Medlemskontingent 2016 16 850,00     
Medlemskontingent 2017 52 800,00 8 820,00   
Medlemskontingent 2018   49 940,00 50 000,00 
Loddsalg og andre inntekter 2 760,00 2 772,15 2 500,00 
Renteinntekter 505,45 622,13 600,00 

mva kompensasjon 983,00 14 811,00 5 000,00 

Overskudd/ underskudd Berghoff 52 642,98 149 068,36 87 584,00 

Sum Inntekter 126 541,43 226 033,64 145 684,00 

        
Kostnader       
Strøkasser 28 820,50 21 589,55 30 000,00 
Årsmøte 2 656,53 3 292,30 3 000,00 
Porto gebyr 263,50 338,65 500,00 
Arrangement, møtevirksomhet og befaringer 1 610,00 9 673,84 12 000,00 
Styrehonorar 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
Gaver 870,00 869,40 1 000,00 
Kontingenter 2 958,00 3 376,00 3 000,00 
Trykking/ kopiering  36 050,00 34 625,00 36 000,00 
Kultur-innslag 7 500,00 0,00 8 000,00 
styreweb - medlemskostnader 5 640,00 3 324,00 7 000,00 
Diverse utgifter 1 100,00 1 130,00 2 000,00 
Sosiale medier, web etc 2 551,83 2 434,08 4 500,00 
Kontorrekvisita 2 580,10 1 944,00 2 500,00 

Kultursti-prosjekt 0,00 0,00 10 000,00 

Sum kostnader 117 600,46 107 596,82 144 500,00 

        

Overskudd/ underskudd 8 940,97 118 436,82 1 184,00 

        

        

Driftsregnskap berghoff 2018 2017 2018 2019 

        
Inntekter       
Berghoff leilighet 46 849,00 56 431,00 52 000,00 
Berghoff barnehage 186 672,00 188 520,00 195 084,00 

        

Sum inntekter 233 521,00 244 951,00 247 084,00 

        
Kostnader       
Forsikring 24 389,00 29 146,00 24 500,00 
Diverse utgifter  16 876,00 10 492,88 10 000,00 
Kommunale gebyrer 16 470,00 15 036,26 16 500,00 
Vedlikehold Berghoff 123 143,02 29 957,50 100 000,00 
Snøbrøyting 0,00 11 250,00 8 500,00 

        

Sum kostnader 180 878,02 95 882,64 159 500,00 

        

Overskudd/ underskudd 52 642,98 149 068,36 87 584,00 
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Balanse 2018 – Sak 4 
Balanse for  Skui Vel 31.12.2018 2017 2017 2018 2018 

          
Eiendeler         
Nordea bank 6219.45.21796   40 775,28   40 910,11 
Postbanken   0540.08.25973   308 664,10   337 891,52 

DNB 1503.27.72142   3 867,07   3 872,85 

DNB 1503.72.54395   102,74   100 421,53 
Berghoff   321 801,59   321 801,59 

korr feil ørediff   0,40   0,40 

Sum eiendeler   675 211,18   804 898,00 

        
Gjeld/ Egenkapital         
Avsatt styrehonorar for foregående år   25 000,00   25 000,00 
Avsatt vedlikh konto Berghoff, 2017/18 egen konto   100 000,00   100 000,00 
Avsatt til Snøbrøyting 2018       11 250,00 
Underskudd/ Overskudd 8 940,97   118 436,82   
Egenkapital 1.1 541 270,21   550 211,18   

Egenkapital 31.12.16 og ny IB 1.1.18   550 211,18   668 648,00 

Sum Gjeld/ Egenkapital   675 211,18   804 898,00 

kontrollsum   0,00   0,00 

 

Skui 3. februar 2019 

Hanne Erdahl Korsmo 
 

Roger Harboe 
 Kasserer Dag Kvikstad 
 Revisorer 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontingent – Sak 5 
Kontingenten ble sist justert i 2005. Kostnadsøkning gjør at det foreslås en mindre kontingentøkning. 
Kontingent: Fra kr. 150,- til 170,-   Borettslag/eierforeninger, pr. beboere fra kr. 80,- til kr 100,- 
 

Trykkeritjenesten til årboken er levert av: 
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Omtale av enkelte aktuelle saker 
 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 
(FRE16) 
 
Prosjektet ble omtalt i årboka 2017, men det har 
skjedd en del endringer i 2018 som også har sine 
innvirkninger på lokalmiljøet på Skui.  Prosjektet 
kan oppsummeres som følges: 

 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom 
Sandvika og Hønefoss 

 Togene skal gå i 250 km/t 
 Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika 

(ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer 
tunnel nordvest for Sundvollen 

 Etablering av ny jernbanestasjon ved 
Sundvollen 

 24 kilometer firefelts Europaveg mellom 
Skaret og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 
110 km/t 

 Flere lange bruer 
 I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-

2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og 
E16 i 2021. 

Planprosessen skal gjennomføres som statlig 
reguleringsplan. Det betyr at det er Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) som er 
planmyndighet og det er de som skal vedta 
reguleringsplanen til slutt. 

Opprinnelig plan – april 2018 

I april 2018 ble reguleringsplanen lagt ut på høring 
av KMD. Fristen for å komme med innspill var 24. 
juni. Dokumentene vedrørende planen finnes her:  

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringer
iksbanenoge16/reguleringsplan/ 

Hva betyr planen for vårt nærområdet? 
 Permanente adkomsttunneler ved Jong, 

Reverud, Avtjerna (2 alternativer) og 
Sundvollen. 

 Midlertidige adkomsttunneler ved Kattås, 
Rustan og Høgås. 

 Masselagring ved Brenna, Avtjerna, 
Brakamyr og Nordlandsdalen 

 Riggområder samt permanente eller 
midlertidige adkomstveier til 
adkomsttunneler og masselagrene. 

 Uttak av rundt 11 000 000 m3 med masser, 
rundt 8 000 000 m3 for permanent lagring. 

 Mesteparten (ca. 6 400 000m3) av massene er 
tiltenkt lagret på et gigantisk massedeponi på 
Avtjerna i 4 delområder med samlet areal på 
ca. 770 daa, med en fyllingshøyde over 
dagens terreng med ca. 40 meter. 

 Mange hundretusen lastebilbevegelser over 
mange år for massetransport. 

Bane NOR organiserte folkemøte i Sandvika 24.mai, 
hvor mange interesserte var med på, deriblant Skui 
Vel. I tillegg organiserte OOF og FNF Akershus en 
felles befaring med forskjellige natur- og frilufts-
organisasjoner den 5. juni. Her ble noen av om-
rådene som prosjektet planlegger å bruke besiktiget 
(Kattås, Brenna, Avtjerna (v/ Lorangmyr, Avtjerns-
myr, Skogen gård), Høgås, Nordlandsdalen).  

Basert på plandokumentasjon og befaring har Skui 
Vel utarbeidet en høringsuttalelse. I uttalelsen har vi 
påpekt en del problematiske forhold, deriblant 
ødeleggelse av myr ved Kattås, vårt ønske at Brenna 
ikke skal brukes som deponi samt en del merknader 
vedrørende det gigantiske deponiet  ved Avtjerna. 

Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 med 
delstrekninger Illustr. Bane NOR 
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Her har vi utttrykt at deponiet blir alt for stort med 
omfattende ødeleggelse av natur og negative 
miljøkonsekvenser samt risiko for forurensing av 
vassdrag. Spesielt mener vi at ødeleggelse av 
Avtjernmyra med adkomstvei og beredskapsplass er 
fullstendig uakseptabelt, og at bare område 3 
(Lorangmyr) skal brukes. For å kompensere tap av 
deponikapasitet har vi også gitt noen innspill (f.eks. 
økt fokus på gjenbruk av masser, alternativ deponi 
ved Djupdalen) 

I tillegg viste det seg at registrering/vurdering av 
naturmangfold på Avtjerna av Bane NOR har vært 
svært mangelfullt. Naturverdiene av store deler av 
områdene er ikke kartlagt. Dette ble også påpekt i 
uttalelsen. 

 

 

Reviderte planer – november 2018 

Bane NOR fikk totalt 233 høringsuttalelser, som de 
har gjennomgått og vurdert i løpet av sommer og 
høst 2018. Disse uttalelser, samt økt fokus på 
kostnadsbesparelser var bakgrunn for en del 
endringer i reguleringsplanen. I november og 
desember 2018 ble reviderte planene lagt ut for 
høring med høringsfrist 9. og 20. januar 2019. For 
Bærum er endringene beskrevet i 3 
høringsdokumenter, og hovedpunktene er: 
 
 Adkomstunneler ved Kattås og Rustan ble tatt ut 

av planen. 

 Masselager ved Brenna er også tatt ut. 

 Det planlegges en ny adkomstunnel ved Nordby 

(Skui, litt nord for Smestad) 

 Forskjellige tiltak for å forbedre trafikksikkerhet 

ved Jong og Reverud 

 Større endringer i planene for Avtjerna: 

o Ingen masselagring på delområdet 1 (nordre 

delen, rundt skytebanen) 

o Avtjernsmyra er tatt ut 

o Færre masser for permanent lagring gir lavere 

fyllingshøyder 

o Omregulering for permanent bruk som 

ressursbank i Avtjerna sør 

o Innløsning av 6 boligeiendommer 

o Tar større areal ved Avtjerna sør, samt 

endringer i veisystemet 

Skui Vel har sent merknader på alle 3 
høringsdokumenter.  
 

 

Utforming av deponi på Avtjerna som presentert i 
opprinnelig plan fra april 2018. 

Område med gammelskog på Avtjerna sør 

Illustrasjon av oppfylling for tilrettelegging til 
ressursbank. Ressursbank er tiltenkt på toppen 
av de planerte overflåter.  
(Kilde: Bane NOR) 
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Adkomsttunnel ved Nordby 
 
Bane NOR planlegger nå tverrslag/adkomsttunnel 
litt nord for Smestad på Skui. Herfra skal det bygges 
en 1.7 km lang tunnel som går mot hovedtunnel til 
Ringeriksbanen. Det planlegges uttak av ca. 
1 000 000m3 masser her (ca. 100.000 lastebillass).  
Det blir riggområde litt sør-øst for tverrslaget og 
Ringeriksveien skal midlertidig omlegges mot øst, 
slik at den kommer til å ligge tett inntil Isi elva. 
Massetransport er tiltenkt nordover direkte til E16 
og mot Avtjerna, men det holdes åpent også for 
mulighet til å kjøre sørover Ringeriksveien og opp 

mot Isiveien. Derfra med ny påkjøringsramp 
nordover på E16. 

Skui Vel har argumentert for at tverrslaget burde 
flyttes litt nordover, til Bjørum Sag/ Jomarveien.  
Her er det bedre muligheter for å skjerme vassdraget 
for mulig forurensing, samt mindre belasting for 
lokalbefolkning i forhold til støy og støv. Det er 
også bedre muligheter for forsvarlig trafikk-
avvikling. Er ikke det mulig bør Ringeriksveien her 
stenges for gjennomkjøring. 
Vi kan uansett ikke akseptere massetransport 
sørover Ringeriksveien. 

  
 

 
 
 
 

 
  

Plan for tverrslag og riggområde ved Nordby. Merk omlegging av Ringeriksveien, gang/sykkel vei med 2 
kryss. Selve tunnelinngang ligger til venstre for riggområde (markert i grå). (Kilde: Bane NOR) 

Revidert planområde for hele Avtjerna med delområder 1.- 4. (kilde: Bane NOR) 
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Bærum Ressursbank ved Avtjerna sør. 
 
Etter innspill fra Bærum kommune på opprinnelige 
planene fra april 2018, har Bane NOR nå avsatt stort 
område på Avtjerna til «Bærum kommune 
ressursbank».  
Med ressursbank menes et område for mottak, 
bearbeiding og gjenbruk av stein, løsmasser og annet 
byggeråstoff. Anlegget er et behandlingsanlegg for 
gjenvinning av ulike typer masser og 
avfallsfraksjoner.   
Innenfor området kan det etableres områder for 
lagring og bearbeiding av stein, betong, asfalt, 
forurensede masser mv. Dermed har delområde 4 
blitt en del større, samt at det er permanent 
reguleringsendring, istedenfor at det blir tilbakeført 
til landbruk/skog etter at Bane NOR er ferdig. 
 
Figur nedenfor viser både original og revidert 
planforslag for delområdet 4. Legg også merke til 
omlegging av gamle E16 og rundkjøring for atkomst 
til området. 
På grunn av etablering av permanent ressursbank, 
høye midlertidige fyllinger og langvarig tung 
anleggsvirksomhet foreslås seks bebygde 
eiendommer innløst. Bygningene på eiendommene 
forutsettes revet. 

I høringsuttalelse på revidert plan for Avtjerna sør 
har Skui Vel uttrykt stor misnøye med de planlagte 
endringene.  
Vi mener at delområde 4, som i dag er naturområde 
med store verdier, ikke skal brukes som deponi eller 
ressursbank. Vi mener at det finnes alternativer og at 
masser fra Jong/Reverud og Nordby må kjøres andre 
steder enn Avtjerna.  
Det finnes aktører som har stor erfaring med 
gjenvinning av masser (f.eks. Franzefoss på 
Steinskogen), og det hadde vært mye mer naturlig å 
involvere disse.  
 
Vi er også bekymret for mulig forurensing av 
vassdrag (Rustanelva) på grunn av alle forskjellige 
og eventuelt forurensende masser som er tiltenkt å 
håndtere på en ressursbank, og krever full 
oppsamling og rensing av vannet fra annlegget.  
 
Vi ønsker at hele delområde 4 forblir uberørt, eller i 
det minste blir kraftig redusert ved å bare bruke 
dalkløft øst i område.  
Deponi og aktiviteter for gjennvinning av stein 
(knusing) må konsentreres i delområde 3 
(Lorangmyr) som allerede er ødelagt i forhold til 
naturverdier. Steinknusing kan ikke forgå i åpen luft 
på grunn av kraftig støy og støv, og et slikt anlegg 
må drives i støyisolert bygg eller fjellhall. 

 
 

 
 
 
  

Endringer Avtjerna sør: til venstre fra planforslag april 2018, til høyre revidert plan desember 2018. Gult 
stripede område viser område foreslått til permanent ressursbank. Legg også merke til omlegging/adkomst 
fra ‘gamle’ E16. (Kilde: Bane NOR). 
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Ringeriksbanen i et større perspektiv 
 
Ringeriksbanen har vært diskutert i mange år. Den 
var del av den opprinnelige planen for Bergensbanen 
i 1894. Etter det var den med i planene i 1922, 1949 
og 1961. Stortinget hat stemt over den i 1954, 1978, 
1984 og 1992 (kilde: wikipedia).  
I 2002 vedtok Stortinget at Ringeriksbanen skulle gå 
i korridor over Åsa. Alternativ trasee over Kroksund 
(Sundvolden) ble ansett til å medføre (for) store 
konsekvenser for natur og miljø. Men utredning av 
ny E16 i 2012 konkluderte at veien måtte krysse 
Kroksund. Alternativ over Åsa ville bli kostbart og 
5km lengre. Dermed ble argumentene for å ikke 
bygge Ringeriksbanen over Kroksund svekket, og i 
2015 opphevet Stortinget vedtaket om trasee over 
Åsa.  
 

 
 

 
 
 
I følge Bane NOR er samfunnsmålene for prosjektet  
utvidet pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte 
Ringerike nærmere Oslo (reisetiden Sandvika –
Hønefoss blir ca. 20 minutter) og forkorte reisetiden 
Bergen – Oslo med ca. 50 minutter. 
 
I 2017 ble kostnadene for FRE16 prosjektet estimert 
til  26 milliarder (eller rundt kr. 10.000 per norsk 
husholdning), men det kan vel forventes at det blir 
mye dyrere. Her vises det for eksempel til erfaringer 

fra Follobanen, samt vanskelige og usikre forhold 
ved tunneldriving gjennom Krokskogen..  

 
Prosjektet har blitt kritisert fra flere hold  
Den har kraftig negativ økonomisk samfunnsnytte 
(lønnsomheten er beregnet til å være negativ og mye 
lavere enn andre Intercity prosjekter) og kommer til 
å ha store negative konsekvenser for miljø og natur, 
ikke bare i Bærum men spesielt i Hole og Ringerike 
kommune. Her krysser bane og vei Kroksund og 
unike våtmarksområder med internasjonal 
vernestatus (Ramsar) ved Mælingen. 
. 
Selv om reisetiden Oslo – Bergen blir noe kortere, er 
den langt ifra kort nok til at tog kan konkurere med 
fly. Det estimeres at av de 5500 som daglig flyr 

Trasee over Åsa (rødt) som vedtatt i 2002, og 
nytt trasee over Kroksund i gull (kilde: 
Dovre/TØI rapport Ringersbanen 2015) 

Sammenligning av beregnet lønnsomhet for en del 
prosjekter fra NTP  2018 – 2029.  
Intercity prosjekter framhevet i blå ellipser.  
Ringeriksbanen nederst. 
 
Størrelsen av boblen viser prosjektkostnad, 
plassering i forhold til 0-linjen viser lønnsomhet. 
(Kilde: VG 6.6.2017) 
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mellom Oslo og Bergen, bare 130 skal ta toget 
etterhvert. (kilde: Bane NOR klimabudsjett). 
Folketall i Hole og Ringerike gir heller ikke det store 
trafikkgrunnlaget for  Ringeriksbanen. Samtidig må 
toget konkurrere med ny E16 med 4 felt og 110km/t 
fartsgrense på akkurat samme strekning. 
 
Det har også blitt påpekt at alternative traseer for 
Ringeriksbanen, f.eks. fra Oslo via Nittedal aldri har 
blitt seriøst utredet.  
 
Ringeriksbanen er altså et prosjekt med diskutabel 
samfunnsnytte, men bringer med seg delvis store 
negative konsekvenser på lokalnivået. For Bærum 
betyr det i hvert fall mange år med mange 100.000 
lastebillass med stein som fraktes rundt på 
lokalveiene, et gigantisk deponi på Avtjerna, ødelagt 
bomiljø på Søndre Sollihøgda, stor potensial for 
forurensing av lokale vassdrag og ikke minst støy og 
plage for naboene til adkomsttunneler, riggområder 
og massedeponiene. 
 
Snødeponi på Avtjerna? Ikke klimaklokt! 
Statens Vegvesen har foreslått å anlegge snødeponi i 
den ubrukte skjæringe vest for Avtjerna. Dette vil 
medføre innløsning av to boliger og skape mye 

nattetrafikk for de øvrige. Avrenninge fra anlegget 
sammen med avrenning fra nye E16, samt det 
gigantiske massedeponiet for Ringeriksbanen, som 
Bane NOR fremholder ikke vil være mulig å rense 
før utløp i Rustanelven, gjør at om også snødeponi 
skal til Avtjerna vil det i praksis ikke være mulig å 
oppnå miljømål for Sandviksvassdraget. Dette er 
alvorlig sett i lys av et levedyktig vassdrag og livet i 
indre Oslofjord. 
 
Det er også menigløst å anlegge et snødeponi på 
kommunense høyeste punkt for at vann og salt skal 
renne tilbake til sjøen via fredet vassdrag hvor det 
store kultiveringsarbeidet for anadrome fisk risikerer 
å bli ødelagt. 
Dette er ikke en «klimaklok kommune» verdig! 
Forslaget ble fremmet også i 2013, men er ikke 
blitt bedre nå. 
Oslo benytter snesmelte lekter for å løse 
snøproblemet. Denne benytter sjøvann som 
varmekilde og snøen renses for tungmetaller og 
forurensninger før vann og salt går tilbake til sjøen. 
Dette er en mye bedre løsning da den både reduserer 
kjøring, fanger opp forurensingene og sparer energi. 
 

Illustrasjonplan som viser utforming av snødeponi på Avtjerna.   Innløste boliger:   
(Kilde: Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning Avtjerna snødeponi gbr 200/28 mfl. 09.10.2018 
Statens Vegvesen) 
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NCC alternativ til landbasert 
snøsmeltedeponi har vært i drift i Oslo 
siden 2013. 
Den spesialkonstruerte lekteren vil ta 
unna 500 m3 snø i timen eller 460.000 
kubikkmeter snø i løpet av 2 måneders 
drift.  
Snøen smeltes ved hjelp av sjøvann entet 
fra dypet (+4oC) Mikroplast, tungmetaller 
og søppel fjernes og bare salt og renset 
vann går i sjøen. (Kilde: NCCog Tung.no) 

En vinter er over og 
snøsmeltelekteren 
«Terje» har smeltet 
102 821 m3 snø og 
spart tilsvarende 
landdeponering.  
 
Tauebåten frakter 
«Terje» fra 
Akershuskaia til 
Grønlia under 
Ekebergåsen for 
sommeren. 
 
20. mars 2013 
kjersti.flugstad.eriksen
@aftenposten.no 
 
FOTO: Monica 
Strømdahl, Aftenposten 
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E16 – «Hønefossveien» 
I Bærum og frem til Kroksund ved Sundvollen går 
E16 adskilt fra en fremtidig Ringeriksbane. 

E16: Skuitunnelen, Brennetunnelen 
Hønefossveien: Styringssystem for 
toveistrafikk i Skui- og Brennetunnelen er 
under installering 
 
Sørgående løp av tunnelene er stengt oktober 2018 – 
april 2019, mens nordgående løp skal stenges april 
2019 - november 2019.  
Avkjøring mot Skui og Rykkinn nordgående og 
påkjøring mot Hønefoss vil i denne perioden være 
stengt. 
Det pågår installering av teknisk utstyr i tunnelene 
for at det skal kunne kjøres toveistrafikk i ett 
tunnelløp fra høsten 2019.  
Dermed trenger man ikke lenger dirigere trafikken 
over Ringeriksveien når en av tunnelløpene må 
stenges for vedlikehold eller ander grunner. 

 

Ny E16: delstrekning Sandvika – 
Wøyen 
Dette prosjektet nærmer seg ferdigstilling høsten 
2019.  
Som siste delprosjekt har Statens vegvesen nå lyst ut 
ombygging av tidligere E16 og tilstøtende 
lokalveger mellom Sandvika, Emma Hjorthsvei og 
Åses vei.  
Entreprisen, som er en utførelsesentreprise, består av 
tre adskilte delområder: Sandvika ved Industriveien, 
Brynsveien og Ringeriksveien, noe mindre arbeider 
rett nord for Hamangtunnelen og ombygging av 
krysset ved Åses vei.  
Byggestart forventes sensommer 2019. 
 
Det som er igjen av flomsletta på Vøyenenga skal 
deretter rehabiliteres.  
 
 

 
 
  

Kan være en saga blott:  
Hyppig omkjøring på Ringeriksveien ved vedlike-
hold av Skuitunnelen og Brennatunnelen på E16. 

Ny E16 fra Skaret til Hønefoss og  
Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss tegnet 
inn.  

E16 tunnelene i Franzefosskulverten støpes. 
Etter gjenfylling ble montert søyler ved siden av 
tunnelene. 
Søylene som i dag stiller opp over bakken er 
fundamenter for den nye Hamang 
Transformator-sjasjon som skal flyttes hit. 
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Ny E16 Bjørum – Skaret 

Ny E16: – delstrekning Bjørum 
Skaret 
 
Dette ble omtalt i 2017 årsboka, men det har blitt 
noen endringer i planene til Statens Vegvesen. Disse 
ble presentert i et møte 24.10.2018 for direkte 
involverte (grunneiere m.m.).  
 
Bakgrunn for endringene er at Bane NOR har endret 
trase for Ringeriksbanen, uten dagsone/stasjon ved 
Bjørum sag. Dermed kan stigningen av E16 starte 
allerede ved Isi, istedenfor at veien må gå under 
jernbanen. Maksimum stigning blir da 5%. Lengde 
og stigning blir sammenlignbart med Lierbakkene. I 
tillegg blir det færre krappe kurver, som åpner for 
høyere hastighet på veien. 
 
Krysset ved Bjørum Sag mellom Ringeriksveien og 
ny E16 er forslått fjernet, tunnel gjennom 
Bukkesteinshøgda blir litt lenger øst og noe lengre.  
Nåværende bru over Isi elva skal rives og erstattes 
med 2 litt høyere bruer. Det blir midlertidige 
rundkjøringer ved BjørumSag, Brenna og nord for 
Skoglund i anleggsperioden. 
 
Skui Vel mener at det som følge av at det ikke 
blir noe kryss ved Bjørum Sag må bli fullt kryss 
ved Isi.  
 
 

Hvis ikke vil det medføre økt trafikk til Isi på 
lokale veier. Bl.a. nordfra som da må kjøre gamle 
veien eller helt syd til Økrikrysset for å få snudd. 
 
 
 

 
 

  

Ny fire felts E16 går i høy østvendt skjæring i Bjørkåsen før og etter Skoglund som vil skape økt støy i 
den vestvendte delen Avtjernaområdet. Skjæringen blir nå noe redusert ved at vegen blir hevet.  
Fullt kryss, med av- og påkjøringer i begge retninger ved Avtjerna.  
Under Sollihøgda til Skaret blir det lang tunnel.  
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Høringsuttalelser og merknader til 
igangsatt planarbeid 

Gamle deponier, avrenning og 
forurensning. Pålegg fra Fylkesmannen 

Det er 99 registrert deponier og områder med 
forurenset grunn i Bærum. 12 av disse er i området 
Wøyenenga – Skui. 
    Tørrsøppel og industriavfall ble levert på Skui 
mens matavfall ble deponert på Øverland.  På Skui 
kom det mye rart. Her var det alt fra vanlig 
husholdningsavfall til maling og kjemisk industri, 
kosmetikkindustri, septikk, et og annet kjøleskap 
osv. mye som i dag er spesialavfall. Det sies at «det 
var bra med lommepenger blant ungene i område. – 
Å finne ting å selge var en populær og innbringende 
beskjeftigelse.» 
    Verre var at det ikke var kontroll med avrenning. 
Det ble i ettertid etablert 4 kontrollbrønner på Skui, 
samt flere på Isi, men med uklar oppfølging og det 
er usikkert om de fungerer etter hensikten. 
    Fylkesmannen ga Bærum kommune refs for 
manglende kontroll med gamle deponier med 
avrenning av giftstoffer fra, Skui, Isi, Øverland mfl. 
Pålegg fra 2010 og 2015 er ikke fulgt opp. 
Kommunen fikk frist til 1. mars 2017 med å 
utarbeide en tiltaksplan og oversende overvåkings-
resultatene for 2016. 
 
    I 2017 har Bærum kommune opprettet i prosjekt 
for registrering og kontroll av avrenningen. Det er 
satt ned flere registreringsbrønner i samarbeid med 
grunneiere i området. 

Både helse- og miljømessig er det viktig å forhindre 
at giftstoffer, tungmetaller mv følger sigevann ut i 
Isielven og det samme gjelder for Øverlandselven. 
 

Ref. bl.a «Gml. Fyllinger - -» Budstikka 19-11-2016 
 

Isi I og II  
Det har i mange år vært bekymring for avrenning fra 
Isi og varierende grad av forurensning fra Isi til 
Isielven er observert. Det er spørsmål om hva som 
gjøres for å hindre dette og bedre situasjonen. 
  

Tilsyn fra Fylkesmannen 9.9.2014 avdekket 4 avvik. 
Avvik 1: Utslippskontrollen ved Isi I og Isi II er 
mangelfull 
 

Avvik 2: Internkontrollen ved Isi I og Isi II er 
mangelfull 
 

Avvik 3: Bærum kommune oppfyller ikke krav til 
toppdekke på Isi II 
 

Avvik 4: Bærum kommune har ikke utarbeidet en 
tiltaksplan for å redusere sigevannsmengden fra Isi I 
Renovasjonetaten har gitt et omfattende svar  
 
Fylkesmannen har i 2016 gitt Bærum kommune 
pålegg om å utarbeide en plan for oppfølging, 
registering og tiltak for å få kontroll med sigevann 
fra både Isi og andre deponier i kommunen. 
 

ISI Østlandsjord 

Skui Vel har fått bekymringsmeldinger med 
spørsmål om de tilkjørte massene er rene og støy fra 
steinknuserdriften. Spørsmålene er rettet til 
kommunen som har svart at de mener å ha kontroll, 
men tilsyn fra Fylkesmannen avdekket 4 avvik iht.  
helse- miljø og sikkerhetslovgivning: 
 

Avvik 1: Støvnedfallsmålinger er ikke gjennomført. 
 

Avvik 2: Østlandsjord AS kan ikke dokumentere at 
støykravene overholdes i forhold til nærmeste nabo. 
 

Avvik 3: Østlandsjord AS kunne ved kontrollen ikke 
dokumentere at mottakskontrollen for rene masser 
er tilstrekkelig til å hindre at forurensede masser 
ikke kommer inn til anlegget. 
 

Avvik 4: Virksomhetens internkontroll er mangelfull 
Det ble videre gitt 1 anmerkning: 
 

Anmerkning 1: Østlandsjord AS har ikke sendt 
melding til Fylkesmannen om pukkverksdrift etter at 
forurensningsforskriftens kapittel 30 trådte i kraft 
1.1.2011.  
 
Østlandsjord har nå etter 7 år sendt søknad.  
Ref neste side 

Del av Nordre Skui fylling på nordsiden av sletta 
til Skuibakken tidlig på 1960 tallet.  
Nedlagt 1967 da Isi åpnet.             Foto Ukjent 
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Isi – Østlandsjord steinknuser virksomhet 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt ut: 
Høring: –– Østlandsjord søker om tillatelse til 
drift av anlegg for behandling av avfall. 
 

I søknaden fremkommer de at det søkes om 
mellomlagring og behandling av asfalt, betong 
jordmasser, sprengstein og hageavfall. Det søkes 
videre om tillatelse til følgende aktiviteter: 

 Knusing sprengstein 
 Knusing asfalt 
 Kverning av hageavfall 
 Kompostering av hageavfall 
 Solding av jordmasser. 

 

Østlandsjord har drevet med mottak av sprengstein 
og knusing med mobil knuser i lengre tid. Dette har 
ført til betydelig støy og Skui Vel har tidligere klaget 
på støyen, etter innspill fra naboer i hele Skuidalen, 
til Bærum kommune som har inngått driftsavtale 
med Østlandsjord, uten at forholdene har bedret seg.  
 
Det er derfor noe forunderlig at virksomheten, som 
har pågått i perioder uten formell tillatelse og har 
vært ille nok og ikke godtatt, nå skal søkes om å bli 
permanent.  
 
Skui Vel, sammen med Naturvernforbundet i 
Bærum, har derfor protestert sterkt til Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus med kopi til Bærum kommune 
mot at tillatelse gis. 
 
Det fremkommer at det ikke er klarlagt hvor 
overvann tar veien. Det er uklart hvor mye som 
renner ut i Isielven og hva som fanges opp av 
sigevannsystemet. 
 
 
 

Fortsatt sterk støyplage.  
Søknaden uttaler at støy begrenser seg til transport. 
Naboer er derimot sterkt plaget av støyen fra 
steinknuservirksomheten. Skui Vel har hatt møte 
med naboer i Isiveien som har sendt egen klage. 
Støyen er til tider så kraftig for naboene at det «rister 
i kroppen» og det er umulig å oppholde seg 
utendørs.  
Det søkes om knusing av både sprengstein og asfalt. 
Dette krever forskjellige knusere. Med de store 
mengder sprengstein fra flere tunnelprosjekter i 
Bærum, vil Østlandsjord kunne ta imot så mye stein 
de ønsker, noe som tilsier kontinuerlig drift. Det er 
derfor grunn til å anta at det vil bli heltidsdrift i 
uoverskuelig fremtid og at det vil bli satt opp minst 
to knusere, en for stein og en for asfalt. 
 
Skui Vel opplever at trafikkstøyforurens-ningen i 
Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men 
støyen er ikke borte. Støy fra skytebanen på Jordbru 
er der og det er økende trafikkstøy fra de åpne 
områdene på E16. Pukkverkvirksomhet på Isi vil 
skape økt støy og et nytt støybilde som i flere 
områder vil overgå den støyen som ble fjernet. 
Summasjonseffekten av støyforurensning for 
området vil bli betydelig.  
Knuservirksomhet på Isi øverst i en dal er uegnet 
med hensyn til støy, støv, avrenning og transport. 
 
Virksomheten gir støy utover store områder med 
boliger, skole og barnehage. Steinknusing i Bærum 
foregår allerede på Steinskogen, men transporten og 
nærhet til uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret 
– Høgåsbanenområdet ville ha vært bedre for knuser 
og stordrift med hensyn til både transport og 
redusert sjenanse for beboere. 
 
Bærum Elveforum har sendt egen protest på en 
mulig driftstillatelse ut fra faren for forurensing fra 
avren-ninger til bekker og Isielven. Det er allerede i 
dag manglende kontroll med og oppsamling av 
forurens-ninger fra Isi-anlegget. Manglene på Isi-
anlegget har fått anmerkninger fra Fylkesmannen og 
er ikke løst. 
Det etterlyses også tiltak for at jordvirksomheten 
skal forhindre spredning av kjempebjørnekjeks, 
gullris og andre svartelistede planer og frø til jord og 
til vann ved avrenning til vassdrag.  
Bærum Natur og Friluftsråd har i tillegg protestert 
mot at tillatelse gis. 
STATUS 
Det har sålangt ikke skjed noen endring. 
Fylksemannen har ikke avgjort saken. 
Østlandsjord fortsetter ulovlig virksomhet. 
Naboen er sterkt støyplaget 

Østlandsjords anlegget med ev steinknuser ligger 
høyt med lydeksponering både oppover og utover 
Skuidalen. 

Østlandsjord 
med steinknuser 
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Bråtesprekkbekken – den glemte bekken i 
vestre Bærum er fremdeles sterkt 
forurenset. 
Saken har pågått i flere år uten at tiltak er gjort. 
 
Bråtesprekkbekken har sitt utspring fra Brekkeski 
oppe mot Eineåsen og ender ut i Isielva nedenfor 
Gata v./Veidekke øst. Nedre del av bekken ble ca. i 
1950 årene delvis lagt i rør fra Økrisletta ned til 
Nybrua i Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 
ble mesteparten av Økrisletta gravd opp og 
stabilisert til nytt veikryss og motorvei. Nedre del av 
Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen 
nedenfor i den tidligere gjenfylt ravinedal.   
 
Ved senere regulering og utbygging av sørvestre 
del av Økrisletta er den utfylte dalen bygget over 
uten at forurensede masser er fjernet!  

Bekken nedenfor det utbygde området viser derved 
fremdeles klare indikasjoner på sterk grad av 
forurensning.  
Bekken har bemerkelsesverdig jevn og stabil 
vannføring selv under denne ekstremt tørre 
sommeren 2018.  
 
For å redusere forurensning av til Isielven og videre 
til Sandviksvassdraget for så å ende i Oslofjorden 
som tydeligvis har problemer, er det viktig å snarest 
blir ordnet opp i forurensingen av bekken, og at 
årsaken til blir fjernet. 
 
Fylkesmannen har nå avgjort at Bærum 
kommune er forurensningsmyndighet og har 
ansvarlig for at et blir ryddet opp og 
forurensingen fjernes og stoppes. 
  

Manglende beplantning vilttrekk Økri. Her skulle 
vært stedegne trær og vegetasjon som i gakgrunn. 

Manglende beplantning vilttrekk Økri sett mot nord. 
Her er bare «ugress» som fulgte med massene 

Både visuell 
inspeksjon og 
prøvtakning av 
Bærum kommune 
viser at Bråte-
sprekk-bekken er 
sterkt forurenset. 
Bekken har utløp 
i Isielven. 
 
Fylkesmannen 
har avgjort at 
Bærum kommune 
er forurensnings 
myndighet. 
Å fjerne 
forurensningen er 
grunneiers 
ansvar. 
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Skoglund – Renova AS 
 
På vårbefaring har Skui Vel besøkt Skoglundveien 
65, området hvor firmaet Renova AS holder til. Her 
ble det registert mange lastebiler, en god del uten 
registreringsskilter samt mye søppel, kontainere 
m.m.  I tillegg fantes det mye oljesøl i bakken.  
 
Skui Vel har sent bekymringsmelding til Bærum 
kommune om forholdene, spesielt med hensyn til 
mulig forurensing av Rustanelva. 
Dette ble fulgt opp med ny befaring og brev i høsten. 
Området hadde da blitt ryddet noe men det var 
fortsatt utrangerte biler, kontainere m.m og oljesøl. 
Mange av lastebilene har nå blitt flyttet til 
Ringeriksveien 171 (konkursbo til Vøyenenga 
Entreprenørteknikk AS). 

 
 
 
Ringeriksveien 256b - Massehåndtering 
Skui Vel ble kontaktet av naboene til Ringeriksveien 
256b hvor det forgår ulovlig massedeponi (området 
bak Byggmakker Skattum, nord for Skuisletta).  
Deponiet medfører mye lastebiltrafikk på 
Ringeriksveien, både sør- og nordover. Naboene og 
Skui Skole blir sterkt berørt av trafikk, støy og støv 
fra anlegget.  
Samtidig som kommunen har pålagt tvangsmulkt for 
å stoppe ulovlig deponi har det nå blitt søkt om 
forhåndskonferanse med kommunen for å utnytte 
tomten til gjenvinning av gravemasser og 
produksjon av jord.  
Dette er tung industri som skaper mye støy, støv og 
trafikk og som ikke hører på noen måte hjemme i et 
boligområde. 
Det er ille nok med anlegget på Isi om det ikke skal 
bli flere slike virksomheter i området. 
Skui Vel følger med på denne saken og støtter 
naboene.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

Oljesøl i bakken på Skoglund like ved Rustanelva 

Ureglementer masse håndtering og lagring på 
Ringeriksveien 256b til stor støy og støvplage og 
mye tungtrafikk for naboene. 

Utrangerte og avskiltede Renova lastebiler på Ringeriksveien 171 inntil Isielven 
 

Utgraving av jord i åssiden og oppfylling med stein 
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Skisse av betongfabrikk som forslått på Vøyenenga (kilde: Cowi) 

Betongproduksjon på Vøyenenga? 
Ringeriksveien 171       -      uakseptabelt! 
Skedsmo Betong AS ved Cowi har sent forspørsel 
om forhåndskonferanse med Bærum kommune for 
etablering av betongfabrikk på Vøyenenga ved siden 
av Isi elva. (Ringeriksveien 171, samme eiendom 
hvor Renova lastebilene nå er parkert). 
Argumentasjonen som brukes er behov for kortreist 
betong for de mange prosjekter som forgår i vestre 
Bærum (E16, Ringeriksbanen, boligbygging).  
 
Skui Vel mener betongfabrikk som forslått her er 
fullstendig uakseptabelt på grunn av mulig 

forurensing av Isi elva samt belastning av 
lokalmiljøet med mye tungtrafikk. Spyling av 
betongbiler medfører avrenning av kjemikalier til 
elva. Alt av råmaterialer må tilkjøres.  
Bærum kommune Plan og bygg og Natur og Idrett 
påpeker at det ikke er tillat med forurensende 
virksomheter i det aktuelle området ref 
kommunedelplan Sandviksvassdraget mv. I tillegg 
planlegger kommunen gjenåpning  av Ståvibekken 
gjennom akkurat denne tomten. Forhåndskonferanse 
er så langt ikke avholdt. 
Skui Vel følger tett med hva som skjer videre med 
denne saken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrikk tegnet inn på Ringeriksveien 171. Isi elva til høyre, rundkjøring ved Ståviveien nederst venstre. 
(Kilde_ Cowi) 
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Ringbuss Kolsås – Nybrua - Vøyenenga  - 
Sykehusene- kan komme i 2020? 
 
På årsmøtet Skui Vel 2018 presenterte Ruter og 
Akershus fylkeskommene planer for 
kollektivtransport i Bærum og Skuiområdet. Vi fulgt 
dette opp med ønske om gjenåpning av ringbuss Skui-
Vøyenenga. Sykehusene – Kolsås – Rykkinn som 
tidligere var en del av rute 733.  
Vi ønsket da at bussen blir en kombinasjon av nye 
rute 215 Rud, men at denne ikke går via Sandvika 
men via Rykkinn – Nybrua – Vøyenenga - 
Sykehusene og tilbake til Kolsås.  
Vi ønsket med vårt forslag å utfordre Ruter på at 
IKKE all kollektivruter må nedom Sandvika. Med den 
store utbyggingen som skjer på Vøyenenga og der det 
det ikke er anledning til bil for hver husstand, må det 
legges opp til å betjene flere knutepunkter også i 
Vestre Bærum. Derfor mener vi at rute 215 må følge 
vår trase og gå til Kolsås som et godt knutepunkt for 
pendlere fra Vøyenenga, slik at de får et reelt 
alternativt enn at all kollektivtrafikk skal sluses ned til 
Sandvika. Pendlerparkeringen på Kolsås fylles opp 
veldig fort og i Sandvika er det ikke mange 
pendlerparkeringer.  
Bærum velforbund har og tatt tak i saken og vi har fått 
løfter fra Ruter at annen hver rute for 215 skal gå fra 
Kolsås via Nybrua, og den andre fra Kolsås til 
Sandvika fra 2020.  

 

Som sagt ser vi ikke hvorfor Ruter må ha rute 215 til å 
gå til Sandvika, og vi har ikke fått noe godt 
resonnement på at de ikke vil etablerer ringbusser som 
ikke går via Sandvika, men Kolsås som også er et 
kollektivknutepunkt.  
Vi har i tillegg i vår uttalelse til Ruter foreslått at vår 
rute 215 også går begge veier altså også Kolsås – Rud 
– Sykehusene Vøyenenga – Nybrua – Rykkinn – 
Kolsås. Dersom de absolutt skal sluse 
kollektivreisende fra Rud til Sandvika, går vi inn for 
at Lommedalsbussen på nytt går vi Rud/Dønski til 
Sandvika. Et annet alternativ som vi har fremmet er at 
Løkebergekspressen som startet og sluttet på Rud 
gjenåpnes. 
 
Akershus fylkeskommune har applaudert vårt valg av 
trase for rute 215 fra Kolsås, som innebærer at ruta 
ikke skal gå til Sandvika, og har bedt Ruter arbeide 
videre med vår løsning. 
 
Vi arbeider videre for å få til en ny ringbussrute i 
Vestre Bærum, som ikke går til Sandvika. Det ønskes 
også flere ruter som går på tvers i Bærum, uten å gå 
om Sandvika.  
Det er betegnende at Ruters reiseveileder anbefaler at 
skal en fra Vøyenenga til Rykkinn så anbefales å gå 
fremfor å ta buss til Sandvika og bytte der. Det tar 
dobbelt så lang tid – minst!   
  

Isi Miljøstasjon

Skui Vels forslag til ringbuss Vøyenenga-Sykehusene-Rud-Kolsås-Rykkinn-Nybrua-Vøyenenga eller omvendt. 
Tegnet på kart får E16 omlegging ved Tangen. Etter omlegging kan holdeplass ved Emma Hjorths vei tas med. 
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Ombygning av Smestad bussanlegg 
Riving, tilbygg og diverse arbeider utomhus 
 
Det er ikke lenger plass på Smestad – bør flyttes til 
et industriområde.- ikke ligge i boligområde. 
 
Bussanlegg AS, som er del av Sporveiene, og Ruter 
ønsker å bygge om og øke kapasiteten på Smedstad 
bussanlegg Ringeriksveien 272 A/B. Det skal legges 
til rette for el-drift. Men gass og hydrogen er det ikke 
plass til. Anlegget har over mange år blitt justert og 
tilpasset et stadig økende antall busser. Dette har 
medført øket støyplager, også natterstid samt redusert 
trafikksikkerhet ved av og på kjøring til anlegget 
spesielt med trafikk til og fra Smedstadkroken. Dette 
har naboene og vellet tatt opp gjentatte ganger med 
liten eller ingen virkning. 
Det har blitt holdt to orienteringsmøter om 
ombyggingen. 
Problemer er ikke tatt tak i. På siste møte i 
forbindelse med nabovarsel ang ombyggingen var 
problemene som tidligere var diskutert ikke tatt opp 
og løst. Tvert imot blir det søkt om fem 
dispensasjoner. Det være seg fra: 
-  Plan og bygningsloven: 4m avstand til nabo, 
- Planbestemmelser: Maks høyder, Byggegrense til 
Ringeriksveien, Krav om universell utforming  
- Vegloven: Avstand til kommunal vei, 
Smedstadkroken 
Naboene og vellet mener at å godta disse 
dispensasjonen vil medføre en forverring av 
forholdene. I tillegg kommer: 
- Støyproblemer er ikke løst, tvert imot vil de øke 
med utbygging av fullt verksted for tungekjøretøyer 

hvor en må påregne kvelds og nattarbeid for å holde 
bussparken i gang. 
- Inn og utkjøring som har mange nestenulykker er 
ikke endret, men søkes dispensasjon for. 
- Sydgående holdeplass er ikke flyttet men ligger 
fortsatt kloss i utkjøringen og gjør denne uoversiktlig. 
- Tomkjøring på Ringeriksveien er blitt tatt opp da 
den også går forbi Skui Skole og to barnehager. 
Tomkjøring ønskes at foregår på E16 til og fra Isi-
krysset.  
- Dekket er planlagt permeabelt så vann med salt, 
tungmetaller, olje mv går i grunnen og så ut i elven. 
Dette er ikke holdbart og må gå til oppsamlingskum. 
- Snødeponering. Det er ikke avsatt plass til 
håndtering av snø. I regulerings og byggeplaner skal 
«Overvann håndteres på egen grunn» Overvann om 
vinteren er snø! 
 
Konklusjon 
 De mange dispensasjoner viser at det ikke plass til 

anlegget 
 De påpekte problemer er ikke løst. 
 Vi er imot at anlegget utvides. Resursene må 

brukes til å finne et nytt sted med fremtidsrettede 
løsninger og muligheter.  
 

 Anlegg for bussdrift er en samfunnsmessig 
betydning og må tas med i kommunens 
arealplan. Slike anlegg er å betrakte som 
industrianlegg, støy og forurensningsrisiko med 
nær døgnkontinuerlig trafikk og drift og skal 
ikke legges til boligområder. 
 

 Anlegg for bussdrift må derfor inn i arealplanen 

 

 Inn og utkjøring med buss på bussholdeplass parallelt med Smestadkroken skaper trafikkfarlige situasjoner 
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Plantegning nabovarsel ombygning Smestad bussanlegg. Adm. og leilighetsbygget rives. Det bygges 
ny komplett verkstedhall for tunge kjøretøyer med kontorer ved siden av eksisterende vaskehall.  
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Kommunedelplan Tanumplatået og 
Hornimarka etter mekling 
 
Akershus fylkeskommune og Statens Vegvesen la ned 
innsigelse til planen på grunn av at utbygning var 
inkludert. Etter megling sent 2015 ble utbygning ved 
Tanumveien frafalt mens det foreslått 
utbyggingsområde Skui-Kveise ble noe redusert i 
vestre del, fra 76 daa til 50 daa ved at grensen ble 
trukket lenger ned på jordet. 

 
Etter mekling er planen endelig godkjent med 
endringer. Revidert plankart ble lagt ut 29.2.2016. 
 
Utdrag av : 
BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 
FOR TANUMPLATÅET OG HORNIMARKA 
 
§ 1 Hensikt med planen 
Hensikten med kommunedelplanen er å ta vare på et 
større, sammenhengende og helhetlig natur- og 
kulturlandskap ved å: 
 Sikre en aktiv og levende landbruksnæring 
 Bevare kulturlandskapet 
 Sikre natur-, kulturminne-, friluft- og 
idrettsverdiene i området. 
 
§ 2 Generelle bestemmelser til kommunedelplanen 
Bygge- og anleggstiltak innen planområdet er ikke 
tillatt med mindre annet fremgår av 
kommunedelplanen. Unntak gjelder for landbruket. 

 
§ 2-3 Byggegrenser 
· Bygge – og anleggsarbeid innenfor 30 meters sonen 
langs vann og vassdrag og innenfor 10 meters sonen 
mot mindre bekker og elver er ikke tillatt. For 
Stovivannet gjelder 100 meter. . . . 
 
§ 3-1 Fremtidig boligbebyggelse  
Felt B1 og B6  
• Feltene kan bebygges med konsentrert 
småhusbebyggelse  
• Det skal utarbeides ROS-analyse og foretas 
kartlegging av biologisk mangfold og kulturminner 
ved utarbeiding av reguleringsplan.  
• Atkomstløsning og grønnstruktur skal fastlegges.  
 
Felt Skui/Kveise  
Det skal etableres grønn buffersone innenfor 
utbyggingsområdet opp mot det åpne 
landbruksområdet på platået.  
 
Felt B2  
• Eksisterende sti gjennom feltet skal være allment 
tilgjengelig.  
 
Stadfesting finnes på: 
://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.

ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015120603

& 

 

Plankart: 15/251133 - Plankart desember 2015 - ajour 

etter mekling  

Kulturlandskapet på begge sider av Gml. Jaren vei, Tanum kirkevei mot syd fra Skui. Foto: Erik Jørgensen 
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  Plankart KDP Tanumplatået og Hornimarka pr 29-2-2016 før Ringiåsen naturreservat ble vedtatt. 
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KDP Tanumplatået og Hornimarka og 
Skui-Kveise boligområde 
I forbindelse med regulering av boliger på Skui-
Kveise inviterte Frost Eiendomsutvikling naboer og 
interesserte til informasjonsmøte 14. november 
2017. Møtet ble avholdt i Kveise Kultur Fjøs. 
Plankonsulent TAG Arkitekter presenterte et 
foreløpig planforslag og videre fremdrift.  
Temaer i presentasjonen var: 

 Stedsanalyse 
 Gjeldende planer 
 Fjernvirkning 
 Naturtyper/ Buffersone 
 Vei oppgradering/ Antall biler 
 Bygningsutforming/ bomiljø/ stier 
 Byggehøyder 
 Utnyttelse/antall enheter 
 Fremdrift 

Automatisk fredet kulturminne. 
Innen planområdet har Akershus fylkeskommune i 
2017gjennomført ny registrering for å avklare alder 
og vernestatus på tidligere registrert kulturminne 
(åkerrein). Nå foreligger resultatet. Åkerreinen er 
datert tilbake til romertiden (eldre jernalder (222 – 
385 e.kr.) Vernestatus er endret fra "uavklart" til 
"automatisk fredet".  
Det vises til: 
Registreringsrapport s.nr.11/16806 14. februar 2018 

"Avklaring av vernestatus av tidligere registrert 
kulturminne." Akershus fylkeskommune. 

Tanumplatået med Jaren sett fra Eineåsen. Ståvivannet foran Ringiåsen midt på bildet. Deler av jordene og 
dyrkbar mark, nå gjenvokst, nedenfor gårdene Kveise og Skui midt på bildet er foreslått nedbygd med 
boliger. Området har vært dyrket siden romertiden (eldre jernalder)  

Åkerreinen er vist som rød markering langs 
åkerkanten. Gravde sjaktene er vist med sort. 
Illustrasjon: Akershus fylkeskommune. 
Plangrense mot vest er etter fylkesmannens 
mekling trukket østover (ref. kart neste side). 
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Skui-Kveise utbyggingsområde med hensynsone bekkefar, og regionalt viktig biotop med løvskogbelte.  
Et område B2 i sørøst mot Tunheimbakken er ras og skredutsatt. Området er tidligere dyrket. 

Forhold ang utbyggingen: 
Reguleringsplanene for Skui-Kveise er tidligere avvist 
to ganger. De viktigste innvendingene til planene 
gjelder fortsatt følgende forhold: 
 
 Den er i strid med å bevare et helhetlig kultur og 

jordbrukslandskap som er et av de 13 mest 
verneverdige i Norge. 

 Nedbygging av jordbruksareal er i strid med 
nasjonal jordvernpolitikk. Området har 
god/meget god jordkvalitet og har hatt korn, 
grønnsaker, grasproduksjon og er et godt 
beiteområde med vann fra bekk, noe som det er 
mangel på i Bærum. (Ref. skogoglandskap.no) 

 Deler av området er registrert som regionalt 
viktig biotop.  

 Registrerte kulturminner: Automatisk fredet 
åkerrein fra romertiden, eldre jernalder. Samt 
tufter, veifar og rydningsrøyser fra nyere tid. 

 Utbygning av de åpne jordene øst for gårdene og 
grøntbeltet ned til Ringeriksveien reduserer 
driftsgrunnlaget for all fremtid. 

 Dårlig kollektivdekning, gir et bilbasert 
boligområde. 

 Farlige trafikkforhold for barn og voksne på 
trange og svingete lokale skoleveier.  

 Farlige trafikkforhold for kjørende med 
innkjøring i farlige svinger i Tunheimbakken og 
Jarenveien. Horniveien er smal pga bebyggelse 
helt inntil veien. og er spesielt vanskelig om 
vinteren. 
Horniveien tåler ikke mer trafikkbelastning. 

 Sprengt barneskole. Planen krever nye skoler. 
 

Innsigelse ble fremmet av Akershus fylkeskom-
mune og Statens vegvesen da utbyggingen tar av 
dyrket og dyrkbar mark og ikke er i henhold til 
vedtatt arealstrategi hvor boligbygging skal skje 
ved bane, kollektivknutepunkter og tettsteder og 
utbygningen her blir derved bilbasert. 
 
Tross disse forhold ble etter mekling boligområdet 
inkludert i KDP Tanumplatået og Hornimarka. Det 
skal innenfor utbyggingsområdet være en buffersone 
mot dyrket mark i vest og eksisterende sti skal være 
allment tilgjengelig  
Det er et tankekors at det er vedtatt utbygning på 
dyrket eller dyrkbar mark i en plan hvor hoved 
intensjonen er å ivareta kulturlandskapet og stimulere 
til økt jordbruk og matproduksjon. Dessuten at et så 
vanskelig tilgjengelig område er åpnet for utbygging 
uten at adkomst er løst i forkant.  
 

H560_1
 

B6 

H310_2 
B2 
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Forslag av 2018-04-05 Skui-Kveise utbyggingsområde med buffersone mot dyrket mark grøntområde 
(grønt) og boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (gult), forsamlingsområde, (rosa). 
I dette utkastet er det fortau langs Tunheimbakken, men det er avhengig av utbyggingens størrelse.  
Kommunen har innvendinger til forslaget og det er ventet nytt forslag.  

Adkomstveien er fastlagt, men veier innei området endres. Avkjøring fra Tunheimbakken er problematisk. 
Det bør være en kryssing av Svartorbekken ikke to.        

 Illustrasjon TAG Arkitekter 

Detaljregulering utkast pr 2018.  

Det ble utlyst oppstart av detaljregulering i 2017 det 
arbeides fortsatt med reguleringsplanen. Utbygger 
har sendt forslag til kommunen, som ikke er godtatt 
og det arbeides med reviderte forslag. Bl. a. må 
høyder, antall og kjøreadkomst til boligene justeres.  
 
Det må i tillegg tas større hensyn til de registrerte 
verdifulle grøntområder i området og Svartorbekken 
som renner gjennom området. Bekkefaret er en 
registrert biotop og anbefales å få ligge i fred. 
Utbygger har foreslått flere krysninger Dette er lite 
ønskelig og det bør ikke være mer enn en krysning, 
men usikkert om det er mulig å få til. 

 

Adkomsten i Tunheimbakken har vært og er 
problematisk. En stor utbygning vil utløse fortau 
som det i praksis er vanskelig å få til da en i så fall 
ikke har noe sted å gjøre av snø som brøytes. Det 
virker som da utbyggingen holdes på et lavere nivå 
slik at krav om fortau ikke utløses. To 
tomannsboliger vil kunne få utkjøring til toppen av 
Horniveien. 
 
Avgrensningen av området vises på midlertidige 
plantegning. 
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Naturverdier Jarenlia på Skui – Kveise Biofokus 2017-15 Skui-Kveise utbyggingsområde hvit stiplet strek.  
Grøn: B-regional verdi, Gul: C-område lokal verdi (gult). 
554 Svartorbekken.   Rik edellauvskog – Rasmark- og ravine-almeskog Verdi: B 
881 Skui Ø.    Rik edellauvskog – Rasmark- og ravine-almeskog Verdi: B 
882 Jarenveien 32.   Store gamle trær – Eik Verdi: B 
883 Tunheimbakken.   Store gamle trær – Ask Verdi: B 
884 Tunheimbakken 19.  Rik edellauvskog – Rasmark- og ravine-almeskog Verdi: C 

 

Rapporten skriver som kommentar til 
utbyggingsforslaget: 
Sitat 
Naturtypelokaliteten Skui Ø blir i stor grad dekket 
av rekkehusbebyggelse, og lokaliteten vil bli ødelagt 
hvis den forelagte planskissen følges. Skal dette 
unngås, må hele rekkehuset tas ut av planen eller 
plasseres et annet sted. 
De to forekomstene med gamle trær (Jarenlia 32 og 
Tunheimbakken) bør det være mulig å ivareta ved en 
eventuell utbygging. I følge planskissen er det ikke 
planlagt noe bebyggelse i nærheten av asketreet i 
Tunheimbakken. Aske- og eiketreet i Jarenlia ser 
derimot ut til å kunne bli berørt av bebyggelsen, 
ettersom et mindre rekkehus er plassert tett ved (øst 
for) de to trærne. Huset vil med all sannsynlighet bli 
liggende innenfor trærnes rotsone og innenfor 

eiketreets vide trekrone. En mer nøyaktig måling av 
trærne og rekkehusets plassering vil kunne gi et svar 
på om huset må flyttes noe for å unngå en direkte 
konflikt med trærne. 
Tunheimbakken 19 ser ut til å gå klar av 
bebyggelsen, og denne lille skogresten bør det 
kunne være mulig å beholde mer eller mindre intakt 
som en «nærskog» i det fremtidige tettbebyggde 
området. 
Hvis noen av naturtypelokalitetene må ofres, så er 
det best for mangfoldet å ivareta de tre 
viktige lokalitetene i nord og ofre den lokalt viktige 
skoglokaliteten i sør. Dette kan muligens 
la seg gjøre ved en fortetting av bebyggelsen i sør, 
ingen gjennomgående vei tvers over Svartorbekken 
og kun en utbygging i de østre delene i nord 
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Tverrsnitt med siktelinjer fra Gamle Jarenvei ved Kveise. Bebyggelsen skal ikke over siktelinjen. Flate tak 
passer ikke inn i den eksiterende bebyggelsen slik at husene må være lavere. Illustrasjon Tag Arkitekter 
 

Utkast til bebyggelse med interne veier. Det avventes et nytt forslag. Illustrasjon Tag Arkitekter 
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Større planer og tiltak

Sandviksvassdraget med Isielven og 
bekker 

Miljøprosjekt Isielva og tiltaksplan for 
Sandviksvassdraget. 
 

Skui Vel følger med i og er svært opptatt av at 
Isielven og kildeelvene Rustan og Kjaglidal/Djupdal 
elven fortsatt skal være rene og i god økologisk 
balanse for fisk og biologisk mangfold. 
 

Vedtatte lover og planer de siste 5-6 årene har så 
langt ikke hatt noen vesentlig virkning. 
Det viser seg at tidligere vedtatt Kommunedelplan 
for Sandviksvassdraget fra Bjørnegådsvingen til 
Bjørum Sag og gode intensjoner i 
fiskeforvaltningsplanen ikke er tilstrekkelig for at 
noen bedring skjer.  
 
Pågående arbeid med Vannforskriften til Indre 
Oslofjord som omfatter alt vann, bekker, elver og 
vassdrag som renner ut i Oslofjorden utarbeider en 
tiltaksplan.  Målet er at alle aktive tiltak skal være 
iverksatt innen 2021, slik at alt vann skal oppnå 
GOD vannøkologisk standard og kvalitet.  
 
Dagens tilstand er dårlig nederst i Sandvikselva og 
ellers moderat/ dårlig stedvis oppover Isielva.  Det er 
liten tid for å nå disse målene.   
Det er rykter om at det søkes utsettelse. Dette er 
svært foruroligende da det er sterkt utbyggings-press 
med påfølgende miljøulemper fra tung infrastruktur 
som utbygging som  Ringeriksbanen og ny E16 opp 
mot Sollihøgda, med foreslåtte gigantmassdeponier  
 
Med de til nå fremlagte planer og løsninger blir dette 
svært krevende å få til.  
 

 
Isielven med utfylte og annektert elveskuldre, 
Flomsletten er nedbygd. 
 

Tiltak er bl.a.: Frigjøre nedbygde kantsoner og 
flomslette, åpne rørlagte bekker, få kontroll med 
avrenninger fra mange gamle fyllinger og deponier, 
fjerne harde flater slik at ikke overflatevann går 
ufiltrert i vassdraget  
 

Samarbeid med Bærum Elveforum 
 

Bærum Elveforum (BE) gjør en god innsats som 
aktiv pådriver for rent vann og oppnå god 
økologisk balanse for vann og vassdrag.   
Skui Vel deltar som samarbeidspartner og støtter 
prosjektene som BE nå er godt i gang med. 
Forumet har som visjon i sitt arbeidsprogram for 
2018; Friluftsliv og naturglede i Bærums vassdrag.  
Skui Vel er svært fornøyd med utviklingen av 
forumets arbeid for å sikre, og være talerør for, 
Bærums blå-grønne vann og vassdrag.   
 
Forumet får kommunale økonomisk bidrag rettet 
mot prosjekter, da virksomheten ikke er basert på 
medlemskontingenter som i vanlige foreninger. Skui 
Vel har i en årrekke vært representert i BE styret og 
ellers deltatt aktivt gjennom elvegruppene for 
Isielven, Stovibekken, Urselven og Rustanelven 
 
Her trengs flere medhjelper.  
Vil du være med i elveguppe for:  
Isielven, Rustanelven eller Kjagli/Djupdalselven? 
Mer om Bærum Elveforum og elvegrupper finner du 
på hjemmesiden  www.baerumelv.no/  
 
 

Noen av Bærum Elveforums viktigste 
arbeidsområder 2018-19 
 

1. Miljøregistrering av vassdrag 
- Miljøregistreringer ble gjennomført i Isielva 
som pilotprosjekt i 2014-15.  Resultatet for 
registreringen ble en nedslående liste med svært 
mange mindre og grove avvik fra regulerings-
bestemmelser og gjeldende vannressurslov foregått 
over lang tid. 
Denne utvikling har pågått over mange tiår med 
elvestrengen av Isielven som gradvis har blitt 
nedbygget med industri og næringsvirksomheter og 
hvor mange benytter elvebredden til lagerplass og 
plassering av skrot.  
 
I tillegg har BE utført tilsvarende registreringer:  
- Miljøregistrering for nedre del av Sandvikselva 
- Miljøregistrering for Lomma fra Glitre-
dammen/Bærums Verk opp mot Guriby.  
- Miljøregistrering for Øverlandselva (2018)  
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Skui Vel håper nå på en gradvis endring og oppstart 
av en rehabilitering av elvestrengen med bedre 
sikring av grønt draget langs elven.   Administrasjon 
og politikere i Bærum kommune støtter dette 

miljøregistreingsarbeidet. På sikt håper vi 
Rustanelven opp mot Tjernslivann ved Sollihøgda 
også vil være med i disse prosjektene.

2. Oversikt over avrenning fra gamle og nyere 
deponier og fyllplasser  
Bærum Elveforum (BE) ønsker å få full oversikt 
over avrenning fra alle deponier og fyllplasser som 
Bærum kommune har svært mange av. I Skuidalen 
finns blant annet Skuibakken-deponiet, Isi I og Isi II. 
Isi II utgjør området ved dagens gjenvinning - 
stasjon. Det er ikke lenger deponivirksomhet. 
 

 
Det var tidligere åpne deponier. Her fra Isi I. Nå er 
de nedlagt, men avrenningen til bekkefar stopper 
ikke.                       Foto Karl Braanaas, Budstikka 
 
I tillegg har Skui Vel flere mindre fyllplasser av 
eldre dato i sitt område.   
Et annet stort deponi av eldre dato, utenfor vellets 
område, er deponiet på Øverland, i hovedsak brukt 
til matavfall.  
 
Felles for mange av disse deponiene er trusselen for 
forurenset sigevann til grunnvannet og / eller til 
vassdragene som Isielven og Øverlandselven. 
Til slutt ender særlig tungmetallene som er svært 
skadelig for alt liv i næringskjeden i Oslofjorden.    
Kommunen har satt ned og planlegger flere 
kontrollbrønner for systematisk prøvetaking. 

Fylkesmannen er vår øverst kontrollinstans for at 
slik svært alvorlig forurensning ikke skal skje og at 
det føres kontroll. Om det skjer skal være mulig å 
raskt få kontroll over eventuelle utslipp.  
 
3. Bærums Blå liste 
Sammen med Geodataavdelingen i Bærum 
kommune jobber Bærum Elveforum videre med 
prosjektet Bærums Blå liste. Planen er å publisere 
kart over kommunens åpne og lukkede vassdrag med 
tilhørende register over vassdragene.  
 
4. - Utvikling av Vassdragsleder med stier 
Bærum Elveforum (BE) arbeider et sammen-
hengende turveinett med levende blå-grønne 
korridorer. Vassdragsleden skal vise turveier langs 
vassdragene våre fra fjorden til Marka. BE etterlyser 
pådrivere for å få lagt stier nær vassdrag, slik at man 
skal komme seg langs bekker og elver uten å måtte 
gå på asfalt og veier med trafikk. Det samarbeides 
godt med Naturvernforbundet i Bærum, Bærum 
Natur- og Friluftsråd og lokale elvegrupper, bl.a med 
Skui Vel angående sti langs Isielva.  
 
I prinsipp bør det være et enkelt far, dvs. smal sti 
som følger utenfor vegetasjonsbeltet varierende 10-
20 meter fra vannstrengen.  
Stisystemet skal formes med minst mulig fysiske 
inngrep og være i minst mulig konflikt med fugl 
/dyrelivet og fisken i elva.  Stisystemet skal ikke 
lyssettes eller ha tilført topp-dekke.  Dette betyr stier 
hvor turbrukerne må tilpasse seg de varierende 
lokale naturgitte forhold etter «vær og føre» særlig 
ved stor nedbør og flom.   
 
Stiprosjekt for Isielven: 
1) Tursti på vestsiden av Isielva fra Wøien allé på 
Vøyenenga opp langs elva til Holma bro. 

Isi I og Isi II med miljøstasjon.                             Isi I under jordet til høyre som et tildekket usortert deponi. 
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Denne planlegges nå ferdigstilt til sommeren 2019. 
Stien ble beskrevet i fjorårets Årbok 2016  
 
2) Tursti på vestsiden av Isielva fra Holma bro 
oppover på elvesiden av industri- og virksom-
hetene til Engeland / Veidekkebroen og videre 
Stien ryddes/ opparbeides med enkle tiltak. Lite eller 
ingen tilførsel av masser, og der det er behov for 
tilførsel av masser blir det i hovedsak grus/subus. 
Stien vil ha enkel merking. Stiens bredde max 0,8 m.  
Arbeidet utføres av/i samarbeid med Bærum 
kommune 
Prosjeket er beskrevet i Skui Vel Årbok 2017 
Ellers kan aktiviteten til Bærum Elveforum sees på 
Facebook eller  http://b-elveforum.forening247.no  

 

Kommunedelplan (KDP) Sandviksvass-
draget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum 
Sag  
Planen ble vedtatt 30. jan 2013, men har fortsatt 
ikke gitt noe løft for Sandviksvassdraget. 
 
Kommuneplanen har nå vært virksom i fem år, men 
har ikke gitt praktiske konsekvenser. Det er 
beklagelig at planen ikke har lagt til rette for en 
aktiv transformering av området til det flotte 
elvelandskapet det kan bli.  

At det er et friområde for en økende befolkning 
som nå kommer bl.a. på Vøyenenga er ikke blitt tatt 
hensyn til, til tross for gjentatt oppfordringer til 
dette. Bortsett fra mindre, hittil urealiserte, tiltak for 
å øke flomarealet, har planen i praksis fungert som 
en utbyggingsplan.  
 
Bare et enkelt tiltak som at planen økte 
grøntbelte fra 10 til 20 m langs vassdraget har 
ikke medført tiltak i praksis.  
 
Snarere tvert imot – se sak ‘Hybelhus’neste side! 

__________________________________________ 
Et hovedproblem er at det kreves nye 
reguleringsplaner for at KDPen skal bli virksom. 
 
For ytterligere informasjon henviser vi til Skui Vels 
Årbøker for året 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016 
og høringsdokumenter og innspill som kan lastes 
ned fra:  
www.skuivel.no   
Saksdokumenter finnes på: 
www.baerum.kommune.no 

  

Grensen til elva er intakt, 
krever fjerning av containere 

Industriområde bryting av asfalt 
mot elvekanten må gjøres 

Eksempel på dagens bruk, kulp med fiske, bading. 

Isielven med utfylte og annektert elveskuldre, 
Flomsletten er nedbygd 

Eksisterende sti (trenger 
lite/ingen ekstra tilrettelegging) 



39  Skui Vel Årbok 2018 -  www.skuivel.no 

Gnr/bnr 66/29 Ringeriksveien 283 
Hybelhus i grøntbelte til Isielven 
 
Det har høsten 2018 vært befaring på stedet, men 
boligene er pr dags dato ikke tatt i bruk.  
Det er nå 2 år igjen av dispensasjonen. 
Det må snarest fremlegges gode reelle 
alternativer. 

Forhistorien 
Bærum kommune Eiendom foreslo tiltaket i område 
avsatt til grøntbelte langs Isielven og søkte om 
dispensasjon for 5 år fra gjeldene planbestemmelser 
for å bygge hybelhus for vanskeligstilte på avsatt 
grøntområde langs Isielven. 
I høringen frarådet Fylkesmannen å gi dispensasjon 
for oppføring av boliger på område som er av satt til 
natur. Etter Plan og Bygningsloven §19.2 - 4. ledd 
skal da dispensasjon ikke gis. 
 
Likevel ga Bærum kommune, ved Planutvalget, 
Bærum kommune Eiendom dispensasjon for 3 år!  
 
I merknader til nabovarsel påpekte naboer, Bærum 
Elveforum og Skui Vel at en regner med at utbygger 
er kjent med vedtatte planer for området, dvs.: 
Kommunedelplan for Sandviksvassdraget 
Kommuneplanens arealdel samt Vannressursloven, 
Naturmangfoldsloven, Friluftsloven mv. og følger 
disse.  
Området er i KDP Sandviksvassdraget avsatt som et 
sårt tiltrengt grøntområde og flomareal for Isielven.  
I tillegg ligger byggene 21m fra Isielven og da 
innenfor fastsatt 30m byggeforbudssone fra elven.  

Det ble arbeidet med KDP Sandviksvassdraget i 
en årrekke og det er oppsiktsvekkende at 
kommunen selv er den første til å fravike planen 
ved å søke dispensasjon. 

Bærum Elveforum viste til § 19.4 i bestemmelsene 
til kommuneplanen: «I alle planer som berører 
flomland som er redusert fra sin opprinnelige 
størrelse, skal tilbakeføring av arealene til flomland 
vurderes.» Vi finner ikke at bygningssjefen har gjort 
en slik vurdering. 
 
Skui Vel har anført at dispensasjon gir uheldige 
følgeffekter. Det bidrar ikke til å heve vassdragets 
kvalitet, heller tvert imot da det fjerner grøntområde. 
Det gir uheldig følgeffekter ovenfor andre 
grunneiere. 
Dispensasjone ble påklaget til Fylkesmannen som 
dog stadfestet vedtaket om dispensasjon fra KDPen, 
da det bl.a. er midlertidig. 
 
Krav som stilles til sted, tilsyn og konsekvenser for 
naboer ang klientellet som skal bo i byggene. 
- Det fremkommer ikke hvilke krav som stilles til 
stedet sett utfra det klientell som skal benytte 
hybelbyggene. 
Det har imidlertid kommet frem at byggene skal 
benyttes av «vanskeligstilte» og at det er snakk om 
tunge rusmisbrukere som trenger hjelp til å klare seg 
selv, for på sikt å få orden på live sitt. De skal følges 
opp av helsepersonell etter en ukeplan. 
Men det er vanskelig å forestille seg at dette 
avsidesliggende stedet, uten noe å ta seg til i 
nærheten og med lite sol store deler av året er egnet 
for mennesker i en vanskelig situasjon. 
  

Bærum kommune Eiendom bygger hybelbygg i 
Isielvens avsatte grøntbelte og innenfor 
byggeforbudsgrense mot Isielven. Arbeidene er 
startet uten godkjennelse fra Fylkesmannen  
Foto Bærum kommune. 
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Tiltak igangsatt av Bærum kommune med mht. KDP Sandviksvassdraget 

 
Vannforskriftens krav skal oppfylles 
«Vannområde Indre Oslofjord Vest» omfatter alle 
bekker, elver, innsjøer og vassdrag som renner til 
indre Oslofjord, unntatt Oslo havn og Bunnefjorden. 
Vannområdet er delt inn i 141 vannforekomster. Se: 
www.vann-nett.no  
Vannforskriften sier at det skal arbeides for at alle 
vann og vassdrag skal ha GOD eller SVÆRT GOD 
miljøtilstand etter Vanndirektivets klassifisering: 

Ved søk på Isielven: 
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/008-
96-R 
Isielven: 
Miljø tilstand:  «Moderat» 
Pga. Avrenning fra tette flater, sigevann 
deponi.Dette forteller at det biologiske livet i elven 
ikke er bra nok. Det skal derfor iverksettes tiltak 
som bringer økologisk tilstand opp på «GOD» 
 
«Bærum kommunes oversikt over tiltaks 
gjennom-føring iht Vannforskriften pr 10.11.17» 
viser: 
 
- Tilførselsbekker til Isielva: 
Miljøtilstand: «Svært dårlig» pga sigevann deponi 
 
- Tanumbekken  
Miljøtilstand: Rød «Svært Dårlig» pga avløp.  
Dvs at fisken dør i bekken. 
 
- Stovivannet og Stovibekken 
Miljøtilstand «Moderat» på grunn av overgjødsling. 
 
Det igangsatt følgende tiltak: 
- Infiltrasjon av overvann 
«Spesifikke krav i reguleringsplaner og byggesaker- 
5101-733-M»,  
- Skjøtsel av kantsoner   

Vedlikeholde og opprettholde vegetasjonssonene 
langs elva. 5101-1917-M 
 
- Oppgradering av avløpsnett 
Kildesporing og rehabilitering. 5101-1791-M 
 
- Forbedring av kunnskapsgrunnlaget 
Oppfølging av vannkvalitet som følge av at sigevann 
lekker fra Isi 1, Isi 2, Skui og evt andre deponier. 
5101-736-M 
 
- Åpning av lukkede bekker 
Solbergbekken åpnet, Dælibekken pågår. Andre? 
 
Dette er utilstrekkelig og her savnes flere tiltak: 
Blant annet basert på Miljøundersøkelsen: 
Miljøprosjektet Isielven.  Miljøregistrering 
Undersøkelsen er 
utarbeidet av Bærum 
Elveforum i sam-
arbeid med Skui Vel 
for å skaffe oversikt 
over tilstanden langs 
elven og registrere 
avvik fra god 
tilstand.  
 
Bakgrunnen er at 
miljøet rundt elva 
har utviklet seg i en 
stadig mer negativ 
retning.  Containere, 
søppel, stein- og jordmasser med innhold av 
potensielle tungmetaller og annen forurensning 
synes mange steder.   
Likeledes fines det mange ulovlige tette flater med 
asfalt kombinert med dårlig eller manglende 
kantvegetasjon som er ulovlig fjernet.   
I tillegg finns mange tvilsomme rør med ukjent 
innhold som stikker ut i elven og er en 
forurensningsrisiko.  
På grunn av en smal og ødelagt kantvegetasjon 
renner forurensninger rett ut i elven.   
Flere steder er tilgjengeligheten til elveskulderen så 
god at det fremdeles tømmes hageavfall, søppel og 
snø rett i elven.   
Elveskulderen blir et restareal som ofte benyttes til 
bil og maskinplassering etc.– Slikt hører ikke 
hjemme i et godt vassdragsmiljø.  
 Miljøundersøkelsen går derfor ut på å få alle 
avvikene er registrert og fotografert systematisk i 
forhold til krav til GOD miljøstandard.   
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Undersøkelsen dokumenterer A og B avvik!  
 
For å bedre tilstanden for Isielven må disse 
avvikene lukkes ved at tiltakene for Isielven 
utvides med: 
- Fjerne A og B avvikene der i blant: 
- Plante igjen åpninger i kantvegetasjon 
- Fjerne tette flater i elvens kantsone 
- Fjerne hensatte kjøretøyer og lager i elvens 
kantsone. 
- Fjerne rør som stikker ut i elven. 
- mv. 
 

Rør som går ut i Isielven fra hver side, med ukjent 
innhold, er dokumentert i rapporten, 
 
For mer informasjon se websiden til vann-
området «Glomma - Indre Oslofjord Vest» : 
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/v
annomrader-glomma/indre-oslofjord-vest/   

Alle vannforekomster skal det tas prøver av for å 
bestemme vannkvaliteten.  

Lokale organisasjoner skal gis mulighet til å 
komme med innspill. Det berammes jevnlig møter. 
 
AD-HOC GRUPPER for vassdrag: 
Fra undersøkelser til handling! 
 
For å få gjort noe med de årelange dårlige 
forholdene langs elver og bekker er det planlagt å 
opprette ad-hoc grupper som skal ha i fokus på 

konkrete problemområder for å få gjennomført 
tiltak.  
Ad-hoc grupper for Isielva mener vi bør være satt 
sammen av  bla berørte kommunale enheter, 
interesseorganisasjonene som arbeider med 
vassdragssaker, som Skui Vel og Bærum Elveforum, 
grunneiere og næringslivet. I noen saker kan 
politikere delta, f.eks fra MIK-utvalget.   
 
Bærum Elveforum har foreslått at Bærum kommune 
Tekniske Tjenester oppretter tre ad-hoc grupper for 
Isielva.:  
- Villfyllinger,  
- Rør ut i Isielva og  
- Tette flater i byggeforbudssonen.  
Disse forholdene står høyest på listen over A-avvik i 
Miljørapport Isielva. Det er Bærum kommune som 
er ansvarlig myndighet og målene er klare:  
- Lukke alle avvikene i løpet av året.  
Virkemidlene er også klare:  
- Kommunedelplanen, kommuneplanen, 
forurensningsloven og vassdragsloven. 
Kantsonen til Isielven presses. Stien er nesten borte. 
Kommunedelplanen har vedtatt 20m kantsone  
 
Sti langs Isielven. 
Sti bærum kommune prøver å kjøpe opp kantsonen.  
Et av midlene for å bedre elvens tilstand er å sikre 

og overvåke kantsonen angående utløåøp 
forurensning og forsøpling.  
Trenger en sti for å ivareta kantsonen. 
 
Vernesonen langs vassdrag og gjengroing av 
kantsoner 
Hvorfor er kantsoner viktig?  
 
Alle tiltakene skulle være på plass til 2021 men 
søkes nå om utsettelse på 6 år! 
Vi referer til Bærum kommunes informasjonshefte 
«Slik bevarer du kantsonen» 
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- Viktig natur - Sterk beskyttelse 
- Med kantvegetasjon menes det naturlige og 
viltvoksende vegetasjonsbeltet langs vannkanten av 
rennende og stillestående ferskvann. 
 
Derfor er kantvegetasjon så viktig: 
 Kantvegetasjon er leveområde for mange dyre- 

og plantearter 

 Vegetasjonen langs elvekanten gir gode 
betingelser for dyrelivet i elven. 

 Døde trær og kvister bidrar til å øke det 
biologiske mangfoldet langs vassdragene, og 
ved tilførsel av dødt trevirke til vassdraget gir 
det næring og skjulesteder for mange dyr som 
lever i vann. 

 Kantvegetasjonen motvirker erosjon og har en 
naturlig flomdempende effekt. 

 Vegetasjonen reduserer avrenningen av 
næringssalter, jord og løsmasser fra områdene 
rundt elven, slik at mye av forurensningen 
hindres i å komme ut i elven. 

 Kantvegetasjonen gir skygge og skaper mer 
stabil vanntemperatur. 

 Kantvegetasjonen skaper grønne lunger og 
variasjon i omgivelsene våre. 

Verken grunneiere eller andre kan sette igang tiltak 
som ødelegger eller fjerner kantvegetasjonen langs 
vassdrag. 
 
Regelverk: 
Lov om vassdrag og grunnvann 
(vannressursloven) (Vrl) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82 
 
Vannressursloven § 11 setter alminnelig forbud mot 
å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker 
vannføring. Alle innsjøer, elver, tjern og dammer 
samt alle bekker som ikke tørker ut, omfattes derfor 
av lovbestemmelsen. 
 
I henhold til vannressursloven § 11 har Bærum 
kommune gjennom § 5 i bestemmelsene til kom-
muneplanen fastlagt en vernesone på 10m målt fra 
bekke- eller elvekant. KDP Sandviksvassdraget har 
20m vernesone. Ved elv er det 30m byggegrense.  
 

Vannresursloven §11 sier at «Langs bredden av 
vassdrag med årssikker vannføring skal det opprett-
holdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som 

motvirker avrenning og gir levested for planter og 
dyr.»  
I forarbeidene til loven angis at formålet med 
bestemmelsen er at kantvegetasjonen så langt som 
mulig skal få utvikle seg uten inngrep. 
 
 
Bærum Elveforum  

Undersøkelser og rapporter dokumenterer at den 
største forurensningen til vassdraget skyldes 
urbaniseringen langs vassdraget og at menneskelig 
virksomhet og trafikk medfører utslipp av 
tungmetaller. Sandviksvassdraget og andre vassdrag 
i Bærum er langt fra friskmeldte. 
 
Bærum Elveforum arbeider for å bedre biologisk 
tilstand og rehabilitere elver og bekker i Bærum.  
Bærum Elveforum vil ha fokus også på kantsoner og 
arealene grensende til vassdrag i tillegg til at 
Brukerrådet for fisk, har fokus på fiskeforvaltningen 
og har et rådgivende mandat ovenfor kommunen. 
Kommunen har det overordnede ansvaret i henhold 
til ”Lov om laksefisk og innlandsfisk”.  
Bærum Elveforum vil medvirke til tverrfaglig 
informasjon, rådgiving og koordinering av arbeidet 
med å ivareta av vassdragene.  
Bærum Elveforum etablerer elvegrupper: 
 
Vil du være med i elveguppe for  
Isielven, Rustanelven eller Kjagli/Djupdalselven? 
Mer om Bærum Elveforum og elvegrupper finner du 
på hjemmesiden  www.baerumelv.no/  
 
 

Isielvas elveslettes fremtid? 

«Skui miljødal» Tiden er for lengst inne til å 
videreføre intensjonene i KDP 
Sandviksvassdraget for å få til en: 
Langsiktig transformasjon av Isielvens 
elve- og flomslette. 
Det er som det ble uttalt: «Elvesletten er et 
altfor flott område til å brukes til 
lagerbygg!» En transformasjon til boliger, 
ikke forurensende næring, friområder med 
kanaler som fungerer som flomdepende tiltak 
osv. bør planlegges! 
 



43  Skui Vel Årbok 2018 -  www.skuivel.no 

 
  

Vegetasjonsonen langs Isielven er altfor for 
smal, ikke minst på elvens vestside, hvor den 
stedvis er en enkel trerekke med flere hull. 

Grov angivelse av Isielvens flom og elveslette nord 
for Vøyenenga 

Elveslettens 
kantsone er 
anektert, 
forsøpplet 
eller fortsatt 
til dels 
asfaltert.  
 
Vegetasjons
beltet er til 
dels fjernet 
eller 
redusert.  
 
Kommune-
planen har 
siden den 
ble vedtatt i 
2013 (for nå 
6 år siden! ) 
tikke hatt 
noen 
virkning har 
ikke medført 
noen  
bedring av 
forholdene 
på  
elvesletten 
og da heller 
ikke Isielven  
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Ståvibekken er lagt i rør over elvesletten til Isielven. Bekken er prioritert åpnet og det er under utredning for 
å gjenåpnes i et nytt løp før Ståviveien og legges så videre i eiendomsgrenser. 

Åpning av lukkede bekker  

Kommunen har utarbeidet kart over bekker og har 
gjennomgått gamle kart og nedlagt et stort arbeide 
med å registrere hvor lukkede bekker går.  
De er lagt inn i Bærumskart ‘Historiske vassdrag’. 
 

Åpne bekker bidrar til økt flomsikring (Ingen tette, 
eller for små rør); vannet renses ved sollyset og det 
gjenskapes gode gyteplasser for sjøørret mv i tillegg 
til blågrønne strukturer med muligheter for stier. 
Kommunen prioriterer derfor å, etter hvert,  

 

åpne flest mulig bekker.  
Det arbeides nå med gjenåpnet Dælibekken samtidig 
som ny E16 bygges. Planen er å få dette gjennomført 
i 2018.  Solbergbekken er nå åpnet. Andre på planen 
er øvre og nedre del av Eiksbekken/Gravbekken. 
Ståvibekken er planmessig ivaretatt gjennom 
bestemmelsene til kommunedel-planen for 
Sandviksvassdraget.  
Bekkeåpning medfører mye arbeid av plan og 
privatrettslig art. 

Bærum kommunes nylagde kart over bekker som går under bakken, på bakgrunn av kart fra 1950-60. 
Flere av disse går under dyrket mark og er ikke aktuelle å åpne så sant de ikke har gått tett eller skaper 
flomfare. 
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Kommunen har foreløpig ikke hatt tilstrekkelig 
kapasitet til å starte utredninger av Ståvibekken og 
vannspeilet ved Bærum idrettspark (Løxabekken). 
Hovedformål ved åpning av Ståvibekken: 
- Tilrettelegge for gode levevilkår for 

fisk/fiskevandring for sjøørret, ål mv. 
- Lage et mest mulig åpent og naturlig bekkeløp 

som beriker landskapet for vegetasjon, 
dyreliv/fugler og mennesker. 

- Redusere flomfare, ikke minst ved innløpet til 
gamle rør. 

 
I Østre Bærum er det sannsynligvis strekninger av 
Eiksbekken som står for tur. Dette er 
separeringsprosjekt i regi av VA. Kommunen håper 
også å få gjenskape fossen/stryket mellom Gml. 
Ringeriksvei og Skallumhagen i forbindelse med 
separeringen på strekning Tjernsrudtjern og 
Skallumdammen. 
 

Mange bekker ble lukket i tidligere tider. De 
luktet vondt pga. kloakk og arealet ble da praktisk å 
delvis bygge på, eller legge en vei/turvei over. Dette 
har skapt forurensning og flomproblemer samt at 
mye vann fra lukkede bekker går til VEAS. Men det 
er dyrt å rense mye rent vann og kommunen ønsker 
derfor å skille bekk og avløpsvann.  

Lukkede bekker vanskeliggjør i tillegg kontroll 
med forurensninger.  

 
Brunt sigevann kommer fra bekk i rør oppstrøms 
Kølabrua, så snart det kommer nedbør. Lukkede 
bekker vanskeliggjør å finne kilden og har ikke den 
naturlige renseeffekt som en åpen bekk har. 
 

Bærum Elveforum arbeider også mot forsøpling 
av elvene og bekkene og ønsker å ta vare på 
kulturminner i tilknytning til vassdragene. 
Situasjonen langs vassdraget er fortsatt dårlig og 
ikke i henhold til vedtatte planer: 

- Det skal ikke være harde flater innenfor 10m 
beltet fra elvebredden, utvidet til 20m etter KDP 
Sandviksvassdraget. 

- Containere skal ikke plasseres i flomutsatte 
områder eller på elveskulder. 

- Det er mangelfull skjøtsel av kantvegetasjon. 
Kantvegetasjon i 20 m beltet skal styrkes. 

Container plassert på elveskulder ved Isielven. 
Det skal også være mulig å gå langs elven uten å 
forsere gjerder og andre hindre. 
 
Ståvibekken - Åpning? 
 
En kulturhistorisk beskrivelse 
I forbindelse med prosjekt for åpning av 
Ståvibekken er bekken beskrevet av Harald Kolstad 
og Ole Petter Bjerkek i samarbeid med Bærum 
Elveforum og Skui Vel.  
Her er bekkens historie og funksjon med kverner, 

vannforsyning og 
fiske beskrevet 
med detaljert 
oversikt over de 
rør og stengsler, 
mv., særlig på 
flomsletta, som 
skaper hindre for 
bl.a. 
ålevandringen, 
som Ståvivannet 
var kjent for. 
 
Rapporten kan 
lastes ned fra: 
www.skuivel.no 
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Forprosjekt Åpning av Stovibekken alternative løp.  Illustrasjon Aslan Viak, Bærum kommune 
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Klima – Miljø og Arealbruk 
Siden 1970 er 60% av klodens ville dyr borte.   
Fortsetter tap av innsektsarter i samme tempo 
som nå er de borte om 100 år! 
 
Det er viktigere enn noen gang å stoppe tap av 
biologisk mangfold!  
 
Verdien av landbruk med dyr, og dyr på beite. 
I Bærum er områder med husdyrhold og beite nesten 
forsvunnet. Denne driftsformen opprettholdt et stort 
artsmangfold samtidig som den hindret gjengroing. 

 

Landbruketes hovedmål har alltid vært å skaffe mat 
enten det er ved dyrking eller husdyrhold.  
 
I Asker og Bærum er dyretallet nå sterkt redusert. 
De arealene som ble beitet og slått for få tiår siden er 
nå blitt restbiotoper eller lagt brakk. Skjøttsel og 
beiting av disse arealene er nødvendig inn i 
fremtiden for å skape livssrom for et stort mangfold 
av plante- og dyreliv. 
Mangfoldet reduseres nå også ved at landskapet gror 
igjen og eller bygges ned. 
 

 

De få som driver med husdyrhold og beiting spiller 
en nøkkelrolle for å skape livsrom for kommunens 
naturmangfold. Det er derfor viktig at disse gis 
vilkår som gjør at de opprettholder driftsformen. 

 
Prioriterte naturtyper er her: 
- Slåtteng er i henhold til Naturmangfoldloven en 
prioritert naturtype. 
Denne er proritert fordi naturtypen er blitt redusert 
til et minimum.  
Mekanismen er at beiting og slått fremmer noen 
arter og undertrykke andre. Dette gir livsrom for 
plantearter som er viktig for polinerende insekter.  
Dersom en ikke beiter eller slår så vil, avhengig av 
jordsmonn, mer næringskrevende dominante arter ta 
over og gi redusert artsvariasjon.  
 
Hva med Bærum? 
I Bærum er det nå få som driver med husdyr. 
Viktigheten av de som er igjen blir derved meget 
stort for bevaring av naturmangfoldet. 
Som beskrevet er beitemark og slåttenger arealer 
som innehar de kvaliterer som sikrer overlevelse av 
mange plante og dyrearter, ikke minst innsekter. 
En blomstereng har et plantedekke som skaper 
grunnlag for et stort innsektsliv som igjen er en 
forutsetning for en god polinering. 
Viser og refere til "Biologisk mangfold i Bærum: 
SOMMERFUGLFAUNAEN PÅ ISI v/Per O. Seglen. 
Naturvernforbundet i Bærum. 2003" 
Den gjelder mer enn noen gang. 
 
Et variert insektsliv gir igjen godt livsgrunnlag for 
mange fuglearter mv. som ledd i den økologiske 
kjeden.

 
Landbruksproduksjon med grønnsaker, frukt og bær, 
mv. er helt avhengig av innsekter. 
Polinerende insekter står for 25% av verdens 
matvareproduksjon. 
 
Økosystemtjenester 
Slik menneskeheten har utviklet seg er vi som art 
helt avhengig av at jordens matvareproduksjon 
opprettholdes ved at fotavtrykket ved produksjon 
ikke ødelegger for neste generasjon. En slik 
produksjon er igjen sterkt koble til at andre arters 
velvære og overlevelsesevne. Hvis ikke vil det være 
umulig å skaffe mat til jordens befolkning og også 
ivareta andre arter som vi er avhengig av. 

Vollen på Kastethytta på Risfjellet er velfrisert 
takket være sauer på utmarksbeite. 

Fint grønt gras for sauer på beite i Ursdalen 
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Dette gjelder ikke bare mat, men mange andre 
økosystemtjenester som menneskene er avhengig av. 
gjennom biologiske proseeser, som fotosyntese, 
medisiner mot sykdommer eller epedemier osv. Men 
også mulighetene for å oppleve naturlig natur. 
 
Menneskene ødelegger økosystemer / levområder 
for planter og dyr, hver dag gjennom vårt forbruk av 
stadig nye arealer, da vi ikke skaffer oss kunnskap.  
 
Naturens prosesseser er gratis –  
Det som naturen selv bidrar med 
avøkosystemtjenester for oss er svært kostbart eller 
umulig å gjenskape. 
Naturen er både mangfoldig og kompleks og det er 
viktig at vi kan spille på lag med den. Dette 

forutsetter kunnskap om prosessene og sammen-
hengene i naturen. Gjennom dette kan vi minske 
risikoen for å gjøre feil med påfølgende kostbare og 
kompliserte restaureringstiltak. 
 

 
Storfe på 
sommerbeite i 
Hornimarka på 
Jordbru.  
Foto: Erik 
Jørgensen 

Hest og sauer, 
Gammalnorsk Spælsau 
med vnterulla på i 
Ursdalen. 
Den liker godt å være 
ute om vinteren, og 
ligger gjerne heller ute i 
kulda enn inne. 
 
Når det gjelder 
vedlikehold av 
kulturlandskap og 
gjengroing av gamle 
beiter så foretrekker de 
gjerne lauv, kvist og 
bark og holder alt i en 
meters høyde i sjakk. 

Turfølger på vandring i Ursdalen 



49  Skui Vel Årbok 2018 -  www.skuivel.no 

 
Skui Vel deltar på fagtreff og seminarer: 
Norsk Vannforening  (www.vannforeningen.no): 

 Norsk Vannforening Fagseminar 19.11.2012  
«Saltproblematikk ved veiavrenning» 

 Norsk Vannforening Fagtreff 25.11.2013 

«Snøhåndtering og forurensninger - 
Hvordan møter vi miljøutfordringene?» 

 Norsk Vannforening Fagseminar 3.2.2014  
«Sigevann fra avfallsdeponier» 

Hvor stort og hva er problemet etter 
deponiforbudet i 2009?» 

 Norsk Vannforening Fagtreff  19.01.2015 

«Hvordan kan vi håndtere forurensninger fra 
vei i urbane områder fremover?» 

Behov for ulike løsninger tilpasset 
trafikkbelastning og resipientens sårbarhet» 

 Norsk Vannforening Seminar 09.12.2015 
«Restaurering av vassdrag og våtmark 

 Seminar Indre Oslofjord Vest vannområde 
4.6-2016 

 Vannforeningens fagtreff: 29.8.2016 
“Hvor ble det av miljøgiftene i 
vannforvaltningsplanene?“ 

 Internseminar om miljøgifter i vannområde 
Indre Oslofjord Vest. 14.9-16 

 Seminar om tiltak for overvannshåndtering. 
17.10.2017 Bærum kommune  

 19.04.2018 Forvaltning av urbane vassdrag 
Vanneforeningen 

Norsk Vannforening arrangerer årlige fagtreff og 
seminarer om god forvaltning av vassdrag. 
Fagtreffene kan sees på www.vannforeningen.no 
 

Buss tilbudet til/fra Sollihøgda  

Busstilbudet til og fra Sollihøgda er for dårlig 
både for beboerne og besøkende, men også for 
skoleelever spesielt til Vøyenenga skole.  
 

Skui Vel støttet Martine Fredriksen (da 15 år) fra 
Bråtan i sitt krav om et bedre skolebusstilbud, ref. 
Martines svært tydelige brev til kommunen og 
oppslag i Budstikka 20.2.2016. Vi kan ikke se at 
tilbudet følger Opplæringslovens krav, bl.a.:  
- Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn 4 km fra 
skolen, har rett til skoleskyss.  
- Elever som har særlig farlig eller vanskelig 
skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til 
veilengden. 
- Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og 
finansiere skoleskyssen. 

Det er ikke tilstrekkelig å henvise til lokalbusser 
som ikke korresponderer med skolebuss til Skui 
Skole. Spørsmålet er tatt opp med politisk ledelse. 
Ruter må snarest igangsette tiltak som løser 
problemet og ikke bare påstå at det er tilfreds-
stillende, når det motsatte er dokumentert.  
 
Det har tatt lang tid før noe har skjedd, men Ruter 
planlegger nå å utvide rutetilbudet til Sollihøgdda fra 
2020. 
 

Vinterbrøyting av sykkelstier og vei. 
 
Sykkelstier blir brøytet for lett slik at sne ligger 
igjen og danner vaskebrett når det tråkkes ned og 
isvuller og kanter når saltvann renner inn fra 
hovedveien.  
Sykkel og gangstier må ikke saltes, men strøs. Saltet 
snø blir sleipt og utrolig glatt.  
Når det er vanskelige forhold presses syklisten ut i 
veien med økt risiko for personskader. 
 
- Brøyteregimet på sykkelstier gjør at det brøytes 
for sjelden og veien må skrapes jevnlig, noe som 
ikke skjer. Regimet må derfor endres. 

 
- Dårlig brøyting av vei gir økt slitasje på bilene, 
økt risiko for person- og materiellskade og dårlig 
trafikksikkerhet. Regningen kan bli høy. 
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Vøyen Hageby 
 
Utbyggingen av Vøyen Hageby og Vøyenenga 
Senter pågår for fullt. Totalt ca. 250 leiligheter, ca. 
100 rekkehus og barnehage skal bygges iht. 
planforslaget. Antatt ferdig 2020.  Utbygger er 
Naturbetong AS.  
Se forøvrig: www.voeyenhageby.no 
 

Trafikksituasjonen ved Vøyenenga 
Senter 
Det første byggetrinnet i Vøyen Hageby 
(Gartneritomta) ble innflyttet høsten 2017.  Neste 
byggetrinn ble innflyttingsklar høsten 2018.  
Parallelt med byggingen av leiligheter og rekkehus 
er også barnehage under etablering.   
Innen få planlegges den eldre bebyggelsen i 
Vøyenenga Senter som i dag rommer service-
funksjoner og forretninger bli sanering/ombygging. 
 
Skui Vel har tidligere (se Skui Vels årbøker for 
2015, 2016 og 2017) vært opptatt av sikkerheten og 
miljøet knyttet til trafikkavviklingen på og rundt den 
ekspansive utviklingen ved Vøyenenga Senter,  
 
Sett utenfra er det ikke skjedd noen omregulering av 
trafikkbildet. Det blir mange som flytter inn i nye 
boliger det kommende året. Med flere beboere og 
tiltenkte forretninger/kontorer i første etasje på de 
blokkene som nå er under oppføring, må det bli en 
betydelig tilstrømning av myke og "harde" 
trafikanter.  Det er imidlertid store arealer under 
disse bygningene pluss under området mellom disse.  
Hvordan dette disponeres, er selvsagt viktig for å 
unngå parkeringskaos, men like fullt blir det stor 
trafikk inn og ut av området fra Skuiveien. 
 
Slik det er nå finner varetransport kreative løsninger 
på de praktiske problemene de møter. Dette 
medfører daglige brudd på veitrafikkloven.   
 
Det er å forvente at Bærum kommune, som er 
reguleringsmyndighet, er aktive sammen med 
Vegvesenet og utbygger for å finne gode løsninger 
som bedrer trafikkforholdene. 

 

 

 
Flomsituasjon og adkomstsikkerhet.  
Ved flom skal adkomstveien langs E16 funger som 
flomløp. Det kan også være flom i Skuiveien og 
Ringeriksveien. Tanumveien vil da være eneste 
tilgjengelige adkomst.  
 
Skui Vel har derfor påpekt at:  
-Utbyggingen må ikke øke flomfaren ved at 
flomareal bygges ned. Flomutsatte områder bør ikke 
bygges ned, heves eller tildekkes med harde flater. 
 
- Adkomst langs dalen kan bli sperret av store 
flommer. Adkomsten under slike forhold må 
sikkerhetsmessig vurderes og løses. 
 

  

Kreativ innkjøring ved rundkjøring over 
fotgjengerfelt og fortau pågår fortsatt - Godkjent 
av vegvesenet?  Foto: Skui Vel 
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Statens Vegvesens tilbakeføring av 
landbruksproduksjonsarealer ved Økri 
etter E16 bygging har stoppet opp. 
Dette området er nå iferd med å gro igjen pga. 
mangel på løsning.  
I samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd 
(BNF), Naturvernforbundet i Bærum, Berger og 
Rykkinn vel, har Skui Vel tidligere sendt brev til 
Bærum kommune angående dyrket mark ved 
Økrikrysset som ikke er tilbakeført til produktiv 
matproduksjon av Statens Vegvesen etter E16 
bygging. 

Saken har vakt bred oppmerksomhet og er flere 
ganger blitt omtalt i pressen de siste årene. Det er 
gjort grunnundersøkelser og det har vært 
forhandlinger mellom Statens Vegvesen og 
grunneier om tilbakeføring.  

Undersøkelse gjort av Bioforsk viser at drenering 
trengs og at matjordlaget burde vært lagt jevnere. 
Med anbefalte utbedringer utført er konklusjonen at 
området er egnet for korndyrking. 

Tilfellet er dessverre ikke enestående. Det er 
svært beklagelig at landbruksjord i Norge ikke har 
tilstrekkelig verdi før den brukes til noe/annet f.eks. 
bygges ned. Verdien av dyrket og dyrkbar jord må 
derfor økes betydelig slik at det er mer 
regningssvarende å benytte den til matproduksjon 
enn å bygge den ned i en prosess som ikke er 
bærekraftig. Etter Jordloven er det driveplikt på 
mark regulert til jordbruk. 
 

 
Jordet ved Økri-krysset ligger fortsatt brakk etter 
manglende rehabilitering etter E16 utbygging. Det 
har vært forhandlinger mellom Statens Vegvesen og 
grunneier 

Landbrukskontoret i Bærum kommune har gitt 
beskjed om at jordet ikke skal brukes til dumping av 
hestegjødsel. 
 
 
Ruter og navn på holdeplasser. 
 
Ruter sier de lytter til lokalhistoriske momenter, men 
har som hovedretningslinjer: 

- Førstevalget er navn etter nærmeste kryssende vei 
eller gangsti.  
- Det bør ikke brukes navn som henspeiler på 
firmanavn eller virksomheter da disse lett kan skifte 
funksjon og navn særlig om de ikke er svært store.  
 
Bussholdeplassnavn «Skui Samvirkelag» - 
ble «Sandsbakkene», men blir «Skui» 
Ruter er svært aktive angående navn på holde-
plasser. Uten høring døpte Ruter om  holdeplassen 
«Skui Samvirkelag» til «Sandsbakkene».  
 

Navnet «Bærums Samvirkelag» har lang kultur-
historisk forankring. Det har ligget på samme sted 
siden det ble etablert. Etter påtrykk fra Skui Vel med 
støtte av Asker og Bærum Historielag og har Ruter 
valgt som kompromiss å skifte navn til «Skui». 
 
Skui Vel gikk i dialog med Ruter da stedets funksjon 
fortsatt var den samme selv om det nå het «Coop» 
ikke «Samvirkelag».  
Skui Vel mente Ruters navnevalg var uheldig fordi 
Sandsbakkene kun er en liten vei kjent kun av de 
lokale og er derfor ikke et godt navn som erstatning 
for det opprinnelige.  
 
Skui Vel foreslo derfor "Skui senter" eller 
opprettholde "Skui samvirkelag". Asker og Bærum 
historielag var av samme oppfatning og ønsket å 
beholde det historiske og godt innarbeidede navnet.  
Ruter gikk imidlertid ikke med på vårt forslag og 
som et kompromiss med Ruter ble vi enige om å 
bruke kun «SKUI» som navn på holdeplassen.  
 
Navnet ble straks endret i Ruter-appen og i 
anvisningsskiltene i bussen, men er enda ikke endret 
på selve holdeplassen. Dette følges opp. 
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Stort «område skilt» på Jordbru bak Lions gapahuk, med vid utsikt bl. a. mot Ramsåsen, vil beskrive 
områdets naturkvaliteter og kulturhistorie samt lede til geologisti under Ramsåsen og opp Skosliteren 

Natur- og kultursti Stovi/Jordbru/Ursdalen. 
Informasjonskart med skilting 
 
Pågående prosjekt: For å inspirere til og gjøre det 
spennende å gå på tur og ferdes i skog og mark er 
informasjon i kombinasjon med opplevelse stikkord. 
Det er mange sammenhengen i naturen og historiske 
hendelser som er interesent og nyttig og bli kjent 
med.  

Mange steder i området er det mange 
kulturhistoriske, arkeologiske steder og funn samt 
store natur og opplevelseskvaliteter. Prosjektet 
inneholder blant annet utgivelse av kart over skiltene 
og oppsetting av nye og flere informasjonskilt .  

Et temahefte lages for å gi nærmere beskrivelse 
av området og stien. I tilknytning til Temaplan 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er det avsatt 
midler til realisering av dette prosjektet som også 
fikk spillemidler innenfor andelen avsatt til 
friluftsliv.  

Skiltstativ, små lokalskilt og større områdeskilt, 
er produsert med hjelp av Lions og satt ut i marka. 

Det arbeides nå med layout for skilt som skal 
plasseres på stativene, med kartet og med heftet.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Hornimarka har mange idylliske og hyggelige 
stier og løyper utenfor allfarvei både sommer 
og vinter. 
 

Stort områdeskilt ved oldtidsveien fra Wøyen til 
Holsfjorden over Svartoråsen 

Lite lokalskilt ved Sølvhølen og Urselvens utløp 
i Isielven 

Lite lokalskilt ved tuftene etter 
husmannsplassen Askelia 
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Skui Grendehus og seniorsenter 

Skui Seniorsenter  
2018 har som tidligere år vært et aktivt år med en 

liten økning i besøkstallet til foredrag og diverse 
underholdning eller musikk på tirsdagene. I alt 37 
arrangementer. Foredragene spenner over 
samfunnsforhold, helse, historie både nasjonalt og 
internasjonalt, lyrikk og viser, legens time, musikk 
og sang. Av mange foredragsholdere kan bl.a. 
nevnes: Per Døving: «USA slik jeg ser det» 
Randi Olerud: «Vi som var barn da krigen kom» 
Petter Mejlænder: «Pushwagners liv og verk» mm. 
Øyvind Jahr «Vannet på jorden» og mye mer! 
I tillegg er det har trimgruppen jevnlig 20-25 
deltagere, visesang, mannekeng-oppvisning og ikke 
minst turer.  

Seniorsenteret var med Bærum Seniorkultur på 
tur til Kolberg gård/Nøstetangen Glass, og foruten 
egen handletur til Charlottenberg i Sverige. 

Strikk for livet v/Unni Strand-Hansen har hatt 
noen ivrige og dyktige strikkere. Det har blitt sendt 
42 komplette kuvøser (teppe, lue, genser og sokker) 
+ diverse enkeltplagg til nyfødte i Afrika som 
kanskje ikke ville overleve uten varme i den lille 
kroppen. Dette er en økning på 13 kuvøser fra 
forrige år. Prosjektet opphørte imidlertid fra sentralt 
hold i januar 2019. 

Senteret drives bra og er meget godt besøkt, men 
flere er velkomne. Senteret får en kommunal støtte 
på kr 70.000-kr 10.000 i husleie, men har ingen 
ansatte lenger etter at det ble brukerdrevet. 
Styremedlemmene har derved mange oppgaver.  
Stort tilbud:  

Senteret har et meget velutstyrt snekkerverksted 
med det meste av maskiner. Ta med materialer og 
eget håndverktøy og møt opp.  

Egen arbeidsstue for håndarbeid, veving mm. 
Trimgruppen m/ fysioterapeut hver torsdag ved 

Lis Schjøtt eller vikar Unni Strand-Hansen er meget 
populær. Det er bare å melde seg på! 

I tillegg er det romaskin og trimsykkel i eget rom 
med fri adgang for brukerne. 

Nytt av året er et rikholdig bibliotek 
Ellers vil vi nevne at kafeen med sin hyggelige 

betjening og gode mat, er et flott sted å møtes for 
gode samtaler og sosialt samvær.  

 
Senteret er åpen for alle seniorer (60+)  

Senterets åpningstider er tirsdag og torsdag      
kl. 10-14   tlf 476 07 796 skuisenior@gmail.com 
 Fotpleie torsdager Timebestilling: 906 61 307 

 Frisør torsdager 

Timebestilling: 67 13 66 60 eller 994 79 455 

 Snekkerverkstedet:  

Kontakt: Einar H. Carlsen 67 13 18 68 

 Sosialrådgivning: 67 50 91 90 (Rykkinn)  

Det vises til 
program for våren 
og senere høstens 
foredrag og 
aktiviteter og 
navn på 
kontaktpersoner.  
 
Programmet kan 
hentes på senteret, 
i kommunegården 
eller på Bærum 
kommune nett: 
 

https://www.baerum.kommune.no/seniorsentrene 
  

Skui grendehus sett fra sletta til enden av sletta til Skuibakken. 

Leder av Skui Seniorsenter 
Arnfinn Strand-Hansen 
       Foto Unni Strand-Hansen 
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Grendehuset idag 
Grendehuset er svært populært med sine faste 
brukere og utleie til private tilstelninger som bryllup, 
konfirmasjon og andre arrangementer i privat regi. 
Underetasjen, som tidligere har vært disponert til 
fritidshjem for Skui skole og ungdomsklubb, er nå 
overtatt av IL Jutul.  
 
Da driften av Grendehuset går bra, har husstyret ikke 
hatt oppgaver i 2018. 
 
På grunn av populariteten er det lurt å være 
tidlig ute med bestilling av lokalene i 
Grendehuset 

 
  

Trimmen med fysioterapeut er populær  

Oppmann og treskjærer Einar H. Carlsen har lagd 
noen flotte utskårne skjeer på Snekkerverkstedet. 
Snekkerverkstedet på Seniorsenteret har det meste 
av stasjonært verktøy båndsag, sirkelsag, høvel, 
dreiebenk mv. samt høvelbenker.  

Mannekengoppvisning. Også eldre legger vekt på å være velkledd.  
Fv.: Inger Peris, Unni Strand-Hansen, Bjørg Løvdal, Inger Staavi, Lis Schjøtt 
og Seniorklærs representant.                                  Foto: Arnfinn Strand-Hansen 

Lekker oppdekning til vårfest  
Foto Unni Strand-Hansen 

Th. «Strikk fro livet» 42 komplette kuvøser (teppe, lue, genser og sokker) + 
diverse enkeltplagg til nyfødte i Afrika            Begge foto: Unni Strand-Hansen 

Nytt bibliotek med utlån  
  Foto: Unni Strand-Hansen 
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Drift og vedlikehold av Berghoff 

Skui Vels eiendom på Berghoff med utleie til 
Stiftelsen Berghoff barnehage i 1. etasje og utleie av 
leilighet i 2. etasje har som tidligere driftsår gått bra. 
 
Under de to årlige samarbeidsmøter ble det enighet 
om de prioriterte prosjekter som skulle følges opp i 
bygningsmassen.   
I tillegg til dette er husleiekontrakten med 
barnehagen reforhandlet for en ny 5 års periode. Det 
ble enighet om, i den nye kontrakten, at hele husets 
interne brannvarslingsanlegg nå også skulle få 
direkte oppkobling mot Asker og Bærum 
Brannvesen.  Dette for å sikre bygningen bedre mot 
brann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende arbeider er blitt utført:  
Rehabilitering og reparasjon av løse fliser er blitt 
utført på bad/vask og toalettanlegget i kjelleren.  
Deler av gulvet ble revet opp og nye fliser ble 
montert.  Likeledes ble det satt inn en ny fullisolert 
dør til kjelleren som tidligere har hatt frostproblemer 
og forårsaket at vannrør til barnehagegarderoben har 
frosset ved streng kulde.  
I tillegg ble deler av grunnmurveggene til kjelleren 
pusset opp og den gamle vedfyrte bryggerpanne 
fikset opp. Dette som et artig kulturminne fra tider 
før vaskemaskinen kom i bruk.   
Videre ble det montert varmekabel i en av 
takrennene på kjøkkenfløyen som tidligere har vært 
utsatt for ising og påfølgende fare for vannskade. 
 
De forutgående årene har Skui Vel investert i 
betydelig rehabilitering og fornyingsarbeider av 
bygningsmassen på Berghoff. Det betyr at 
avsettingene til vedlikehold må bygges opp igjen før 
større fremtidige arbeider kan settes i gang.   
 
  

Berghoff, Skui Vels gamle forsamlingshus og Berghoff barnehage.  Bygget før 1900. 
 

Berghoff barnehage. 
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ANNONSE 
 

BERGHOFF BARNEHAGE 

Berghoff barnehage er en privat 2 avdelings barnehage 
med åpningstid fra kl. 07.30 til kl.16.30. 

 
Vi har 
- en småbarns avdeling med 9-10 barn i alder 1 til 3 år og  
- en stor avdeling med 18-20 barn fra 2 til 6 år.  
 
Vi holder til i et stort, koselig gammelt hus som er modernisert, og som har mye historie i veggene 
og en stor hage med epletrær som barna kan klatre i.  
I hagen har vi en grillhytte vi bruker til ulike aktiviteter.  
Vi ligger landlig til i grønne og naturskjønne omgivelser med bl.a. en gapa huk som foreldre har satt 
opp i skogen i nærheten som blir flittig brukt hele året.  
Inne er det god plass, høyt under taket og en flott scene hvor vi har årlige barnekonserter.  

 
 

Barnehagen holder stengt i romjulen, påsken og hele juli. 
Du kan lese mer om oss på www.berghoff.no. 

Kom gjerne på besøk i Berghoffveien 43 1343 Skui 
 

Ta en telefon til styrer Carl Oscar Alsos 67130423 / 93210963  
Eller epost til post@berghoff.no om det er noe du lurer på. www.berghoff.no/ 
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Bærum kommune web-sak 

Bærum kommune la for noe år siden om nettside i 
håp om at den skal gi bedre informasjon og service 
til innbyggerne.  
 
Du kan følge med på saker, og få informasjon: 
http://www.baerum.kommune.no / 
- Saker som er til behandling i kommunens 
administrasjon og post legges ut på 
<innsyn/postlister>  
- Er det politiske saker gå til <Politikk>  Skriv inn 
søkerord eller bruk plan/dokument id om du har. 
- Bruk grnr7brnr for innsyn i byggesaker. 
 

Benker – Skui Vel 

Vellet og andre har utplassert benker for turbruk i 
nærområdet på følgende steder. Flere av disse 
benkene er gamle bussbenker:  
 Turveien i Bjørumdalen, ved elvemøtet mellom 

Rustan og elven fra Kjaglidalen 
 Øverst i Jarenveien, ved Gamle Jarenvei. 
 Ved krysset Gamle Jarenvei og Horniveien 

(Hornitoppen) 
 Gamle Jarenvei, utsiktspunktet ved kulen i 

Skuibakken 
 I lysløypa, litt nord for Kveisegata 

Si gjerne fra til styret dersom dere ønsker flere 
benker. Det hadde også vært fint om turgåere og 
beboere kunne bidra til vedlikehold av benkene. Det 
kan være aktuelt å tegne inn plasseringen av 
benkene på et kart. 
 

Strøsandkasser – Skui Vel 

Etter rapportering og ettersyn ble strøkassene fylt 
opp i begynnelsen av november.   

 
Noen oppsittere har også bidratt med å reparere 

kassene.  Det er meget positivt.  
Serlig er de store trekassene vel verdt å ta vare på 

da de ikke kan skaffes lenger. 
 
Vi innarbeidet et system som sikrer at kassene 

blir fylt i henhold til fyllingsskjema etter mottatt 
rapport. 

 

Det vil være bra om rodelederne og de som har 
glede av kassene føler et «eierforhold» til kassene. 
Kassene står på steder hvor det er meldt behov og de 
er ønsket av beboerne. Det er derfor viktig at de også 
følges opp av beboerne om de skal bli stående.  

 
Fylling av strøkasser utgjør en betydelig utgift for 

vellet. Flere nabovel har sluttet å tilby sine 
medlemmer denne tjenesten på grunn av de høye 
kostnadene. Med de mange bratte kneikene i vellets 
område, ønsker Skui Vel å opprettholde denne 
tjenesten for sine medlemmer, så lenge økonomien 
tillater det.  

 
Spørsmål og meldinger til vellet viser at 

sandkassene er et populært og kjærkomment tilbud 
for mange. 

 
Plassering av kassene fremgår i vedlagt liste og 

kart. Dersom det ønskes strøkasser plassert på nye 
steder bes beboerne henvende seg til styret.  

 
Strøkassene betinger at oppsitterne er medlem! 
 
Fylling av strøkasser, og innvilgning av søknaden 
om kasse, betinger at flertallet av oppsitterne er 
betalende medlemmer av Skui Vel.  

 
 

Ekstra fylling 
Går kassene tomme i løpet av vinteren kan 

utgiftene til grus dekkes opptil en gang av vellet 
etter avtale, mens transporten og arbeidet med 
opplessing må dekkes av oppsitterne selv. 

 
Skadet kasse? 

Skadede kasser må innrapporteres om våren. 
 
Vi anmoder oppsittere som har glede av kassene 
tar et tak med enkle reparasjoner når det trengs.  
Spesielt gjelder dette kasser av tre. Må de skiftes er 
tilgjengelige glassfiberkasser gjerne mindre. Utgifter 
til materiell til reparasjoner vil dekkes av vellet. 
 

Ta derfor en titt på kassene på vårpartene om 
det er noe som bør gjøres. 
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SKUI VEL:   Oversikt over strøsandkasser.
Nedenfor er en oversikt over Vellets strøkasser registert pr. sept 2016

Feil rapporteres til  vår hjemmeside www.skuiivel.no eller sendt Skui Vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga. 

Vellets håp er at de respektive nabolag tar ansvar for vedlikehold av kassene i nærheten.

Skui vel vil betale materialene som trengs til vedlikeholdet. Ta kontakt!

Sandkassene fylles en gang hver høst. Ytterligere fylling må besørges av beboerne, 

men selve sanden vil vellet betale etter regning.

Rode Nr. Beskrivelse Status Type Str. Merket Merknad

15 1 Vinkelveien 2 Bra P L M I sving ca 100 fra Skuiveien

14 2 Kalveløkka - øverst Bra P L M Skiftet 2015

14 3 Maria Terrasse Bra P M M Innerst i veien, Ny kasse 2014

14 4 Nils Kirkerudsvei - innerst Def. P M M

14 5 Kalveløkka innerst ved sving Bra P L M

14 6 Kalveløkka 33 ved garasje Bra T L M

15 7 Ved Skuiveien v/gangvei-trapp Bra P M M

12 8 Grinibråten 4 Bra P M M

12 9 Kirkerudlia 7 Bra P M M Ny plassering 2015 Ved søpplestativ

12 13 Grinibråten 7H ved garasje Bra P S M

11 10 Innerst i Ståvikroken Bra T S M ved kryss m/ Kirkerudkleiva

11 11 Grinibråten 70 Bra T S M

10 12 Tanumvn, kryss m/ Ståvihagan Bra T S M v/ pasasje til Grinibråten

10 15 Haraldshaugen 10-12 Bra P M M Til venstre ved. nr 10 v/stikkveg

10 16 Tanumveien 168 Bra P S M Ved garasje

4 18 Brenneveien 30-40A Bra T M M Ved postkasser

4 19 Brenneveien 20A-20E Bra P L M Ved Postkasser

5 20 Tegelverksv / Nedre Ringvoll Midls T S M Ved veiskilt v kryss

7 21 Ståvivn 7B v/låven Bra P M M

7 22 Ståvivn 9A Bra P M M Ved postkassesr

7 23 Ståvivn 22 Bra T S M Bøyd hengsel

7 24 Horniveien 18-30 Bra T S M ca 30 m inn i liten stikkvei.

7 25 Horniveien 64 Bra T S M

7 26 Hornivn ved nr 115 Bra P L M På det bratteste partiet

8 29 Arnesenga 12-16 Bra P S M Like etter avkj. til bratt bakke ved garasje 

8 30 Arnesenga 3, ned bakke Bra P M M v/ gjesteplass (GRÅ KASSE)

8 31 Arnesenga v/ snuplass Bra P S M i enden av blindvei

8 32 Arnesenga 8A Bra P M M Ved garasjeanlegg 

8 33 Arnesenga 11A - Eldreblokk Bra P S M Ved søppelstativ  

8 34 Tunheimbakken Bra P L M i svingen 

5 35 Ringeriksveien 208D Bra P L M Opp bakke ca 50. fra Rrvn

5 36 Ringeriksvn v/Nybrua Bra P L M Like nedenfor Nybrua

6 41 Sandstien 4 ved Søgård Bra T S M Ved Søgård/Bjørnset

6 42 Sandsbakken/Jarenvn Bra T S M Ved nedkjøring til PHN

6 43 Sandsbakken 8 Bra P L M Midt i Sandsbakken

6 44 Tåjekroken v/garasjeanlegg Slitt T S M ca 50 opp fra Tåjevn

6 46 Jarenvn 6 Bra P L M Ved garasje

6 66 Skuibakken Gml Jarenvei Bra P M M Ved El-stolpe "Skuibakken Møteplass"

2 47 Tyslandsløkka (alderssenter) Bra T S M P-plass, innerst mot gjerdet

2 48 Ringeriksveien 240 a/b Bra P M M 20 m fra hovedveien

2 52 Smedstadkroken Bra T S M Bak bussgarasjen. 

3 50 Berghoffveien 30 Bra P L M Privat kasse SV. fyller

3 51 Berghoff barnehage Bra T S U Låst kasse

3 53 Isivegen v 170 Bra P L M På toppen ca 500 m o.Isifylling

 Sollihøgda M

1 60 Sakseveien, nærmest Ringeriksvn Løst lokk T M M ca 80 m fra  Rrvn på venstre side 

1 61 Sakseveien 10 Bra P M M ca 350m fra Rrvn

1 62 Niskinveien Bra T S M I sving ca 100m fra Rrvn

1 64 Rrvn 512 Bra T S M ved busslomme

1 65 Rrvn 481- 483 Bra T S M ca 150 fra Rrvn etter bakke



61  Skui Vel Årbok 2018 -  www.skuivel.no 

Skuibakken

Skui Vel har samarbeidet med 
og støttet Skuibakkens Venner 
i å rehabilitering og å få til 
arrangementer i bakken.  

Morgensolen legger Skuibakken i sitt eget flomlys  
 Foto Knut Bolstad  
 

Flere restaureringsoppgaver er gjennomført i 
2018: 
 Konge- og pressetribuner,  

 Kongtribunen fikk et ekstra malingstrøk på 
fronten mot bakken. 

 Noen råtne gulvbord ble siftet. Dette skyltes at 
tribunen står åpen for vær og vind 

 Det er derfor montert beskyttelsgardiner for å 
hindre regn og sne i å blås inn  

 Unnarenn og erosjonsikring.  
Arbeidet med stabilisering og erosjonsikring av 
unnarennet er ferdigstilt. Det ble i 2018 tilført 
mer stein og pukk. Over dette ble det lagt 
geonett som ble dekket med jord som ble tilsådd 
med engblanding. Over jorden ble lagt 
kokosmatter for å hidre utvasking før tilgroing. 
Problemene skyltes at varme fra fjell medførte 
smelting og tining om vinteren. Ved kontakt 
med Geosyntia, spesialist på sikring av bratt 
terreng, ble det anbefalt å i alle groper legge 
geonett som forankres i fjell. I nederkant er det 

gravd ned stålfendere som også forankres til 
fjell. Dette ble utført i 2016. I 2017 ble det lagt 
på steinmasser i gradasjon 4-60 mm  
Unnarennet vil nå gro til med gress og 
engplanter og blir grønt igjen. 
Massene ble trukket opp i storsekk plassert på 
en slodd og trukket opp med traktor via 
kasteblokk forankret i fjell. Metoden fungerte 
utmerket. 
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Øverst: Det er lagt kokosmatte over nysådd jord for å forhindre avrenning i styrtregn før det har grodd til. 
Nederst: Unnarennet er begynt å bli grønt igjen og er nå helt gjevnt. 
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 El-anlegg - nødlys 
Flomlyset har et nødlys anlegg som går på 24V 
batteri og automatisk slås på om strømmen går. 
Nødlysanlegget har blitt sjekket, men fungerte ikke 
og må derved byttes. 
 
  Flere dugnader er avholdt med:  

Vedlikehold av 
elektrisk vinsjbrems, 
montere beskyttelses-
gardiner, kvisting og 
felling av trær, - 
opprydding og bort-
kjøring, malerarbeid, 
måke trapper, ved-
likeholdsåing  i 
ovarennet, rasteplass, 
dugnader ved 
arrangementer, - 
diverse ettersyn, 

befaringer og mindre vedlikeholdsarbeider.  

 
  

Vinsjbremsen er reparer, nye bremsebånd mv. 
Beskyttelseduk montert på Kongetribunene. 
Rasteplassbord av stedegen gran som har stått 
ved Kongetribunen er montert. 

Øverst: Gulvbord skiftet på Kongetribunen 
Nederst Ny korrekte takplater i sinusprofil på 
pressetribunnen nedenfor Kongetribunen er lagt.  
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Flere oppgaver planlegges for 2019:  
- Felling av trær. Hugging rundt trappene for å 
fjerne fuktighet. 
- Vanger for sporsetter i ovarennet. 
- Flomlysanlegget. Restaurering av nødlysanlegg og 
utskifting samt innfesting og sikring av løse kabler i 
pressetribunene.  
- Restaurere hoppteknisk utstyr.  
- Dommerhus: Hva foregikk under hopprenn? 
- Diverse vedlikehold mv.  
 

Det oppleves en betydelig oppslutning og interesse 
for bevaring av Skuibakken som et levende, teknisk 
kulturminne.  

Skuibakkens Venner har skaffet midler fra 
Bærum kommune, Akershus fylkeskommune samt 
Kulturminnefondet.  

Skui Vel har et godt samarbeid med 
venneforeningen som fokuserer på å få anlegget 
tilbake i en sikker og presentable stand.   

Budstikka har gitt flere hyggelige omtaler. 
Bærum kommune har også støttet årets 
nyttårsarrangement som har hadde det eneste 
offentlige fyrverkeri i Bærum nyttårsaften. Et 
fyrverkeri som syntes over store deler av Vestre 
Bærum. 

 
Arrangementer 
Skuirennet for barn 1. mars. 
God deltagelse i Skuirenn i kuldegrader og 
bitende vind. 
Det var mye sne og flott nysneføre. Det ga god 
deltagelse med drøyt 35 ivrige barn og unge. 

Hoppsporten er ikke lenger så utbredt som før, 
færre får mulighet til å prøve hvordan det er å sveve 
noen meter gjennom lufta. Men dette har 
Skuibakkens Venner ønsket å gjøre noe med. Når 
hopprennet avvikles i Skuibakken, får barna låne 
hoppski utlånt fra IL Jardar, Fossum IF og 
Lommedalen IL. Dette tilbudet er det stadig flere 

som benytter seg av. Hoppe på ordentlige hoppski 
er stas. 
 
De fleste var usikre i starten av prøvehoppingen, 
men det varte ikke lenge før alle ville ta toppfart. 
Og i selve rennet ble det satset skikkelig friskt. 
Rennet ble greit avviklet i to bakker samtidig, liten 
og stor. At en hopper benyttet sjansen til å trikse på 
hoppkanten, men ta en horisontal 360 rotasjon med 
fjellstø landing, skapte jubel – og 20 i stil.  

. 

. 
Etter rennet var utdeling av medaljer og varme 
pølser med lompe til alle deltakerne.    
Noen syntes det var så gøy at de fortsatte å hoppe – 
med medaljen rundt halsen! 
  

Lillian Buszko i stor bakke Jentene er gode! 

Kristoffer Olerud tar en 360 og lander stødig 
til 20 i stil- 

Også i liten bakke var det det mange som ville 
hoppe. Jacob Øvergaard-Olsen er klar. 

Eldar Nakstad trekker opp 
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Jubileumsfeiring - Skuibakken 90 år 
11. april 2018 

Det var satt opp et omfattende heldagsprogram for 
markering av at Skuibakken var 90 år (18.03. 2018). 
bl.a. med  hopphistorisk utstilling: 
«Skuibakken gjennom 90 år»,  
 

Kl  9:30 – 15.00 Besøk fra Skui Skole. 
I samarbeid med Skui Skole kom alle elevene i fire 
puljer, totalt 350 elever, til foredrag, film og 

utstilling. 
De kom fra 
skolen i 
samlet 
flokk, ble 
stilt opp på 
geledd. De 
fremste 
stolradene 
ble raskt 

okkupert. «Lærerne» Arne Vaaler, Harald Kolstad 
og Morten Heldal Haugerud hadde forberedt en 
presentasjon med film, bilder og historier hvor de 
tre utfylte hverandre.   
Det begynte med klipp fra Bærumsfilmen som viste 
Solbergbakken og Skuibakken samt klipp fra NM 
1950 (NRK) med både hopp i Skuibakken og 
langrenn fra Valler og Asker som bokstavelig talt 
gikk gjennom busk og kratt, totalt annerledes enn i 
dag, men farten var det ingenting å si på.  
Elevene fikk spørre om ting forutsatt de rakte opp 
hånden og den ble flittig brukt, og de fikk forklart 
det meste.  

De tre «lærerne» fortalte også om hopp- 
prestasjoner, folkelivet og hvordan det var å være 
ekte amatør med ansvar for alt selv. -  Biler var det 
lite av, folk gikk fra Kolsås og fra andre steder. 
Kolsåstrikken hadde tatt ut setene så det var stå-
vogn fra Oslo til Kolsås – folk stod og gikk hele 
dagen! Folkelivet og det spektakulære ved hopping 
i Skuibakken og utvikling av hoppstilen og utstyr 
fikk de vitebegjærlige elvene innblikk i. Det ble 
spørsmål om det meste fra forskjellen mellom V-stil 
og klassisk med samlede ski, K-punkt mv. 
 

Klar for premieutdeling – alle fikk Skuibakkens hoppmedalje 
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Elevene fikk med en quiz som de kunne levere inn 
og bli med på trekning av boken om Skuibakken. 
 
"Dette var kjempekult - Tusen takk for at vi fikk 
komme!" fikk vi som hyggelig tilbakemelding.  

 
Kl 17: Utstillingen åpnet 
Publikum ble møtt av orkesteret «Økri Oldtimers» 
som holdet konsert som det virkelig svingte av i 
vestibylen. 

Utstillingen var godt besøkt og besøkende studerte 
både foto, plakater, avissider, hoppski og 
hoppantrekk. 
 
 Det var flere positive kommentarer og vagode 
minner ble tydelig vekket for flere. Samtidig ble det 
vist opptak av NM 1991 - begge omganger, hvor 
Espen Bredesen vant. Et renn hvor også kveldens 
foredragsholder Øyvind Berg var med å kjempe om 
topplasseringene. 

 
Kl 19:00 10 år med Skuibakkens Venner. 
Leder Morten Heldal Haugerud fortalte om gleder 
og overraskelser i tiden med å ta vare på 
Skuibakken. Både hvordan det begynte og all 
støtten som dukket opp og overraskelsen over at 
Riksantikvaren foreslo å frede bakken. Han viste 
bilder av en nær gjengrodd bakke frem til dagens 
godt synlige bakke, hvor mer og mer kommer på 
plass.  

 
Jubileumshilsen fra Bærum kommune  
v/ Svein Finnanger 



67  Skui Vel Årbok 2018 -  www.skuivel.no 

KULTURMINNEFONDETS PLAKETT  
FOR GODT BEVARINGSARBEID  
Tildeles: 
 

Skuibakken og Skuibakkens Venner 
For bevaring av en viktig historisk 
nasjonal skiarena. 
Gjennom arrangementer som 
barneskirenn, nyttårsfeiring og historiske 
omvisinger i bakken, har allmenheten 
stor glede av dette kulturminnet. 
 
Simen Bjørgen  
direktør, Norsk Kulturminnefond 

Svein Finnanger, tjenesteleder i Natur og Idrett, har 
vært en sentral kontakt for Skuibakkens Venner i 
Bærum kommune siden foreningen startet. Han 
fortalte om hele prosessen fra rivningsvarsel og 
frem til i dag og fredningprosessen Han berømmet 
Skuibakkens Venner for en konstruktiv innsats og 
godt samarbeid hele veien og var imponert over hva 
som venneforeningen har fått til. her er utført 
«forbilledlig restaureringsarbeid». 
 

Påskjønnelse fra Kulturminnefondet v/ 
Einar Engen 
En hyggelig overraskelse var Kulturminnefondet 
som stilte opp ens ærend fra Røros ved kontorsjef 
Einar Engen og overleverte fondets plakett for godt 
bevaringsarbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumsforedrag: 
Overgang fra klassisk til moderne hoppstil 
Opplevelser i Skuibakken og bakkens rolle i 
hoppsportens utvikling. 
v/Øyvind Berg 
 
Øyvind Berg var meget interessant å høre på. Han 
ga hopperne et menneskelig ansikt og vi kom "litt" 
på innsiden av en fasinerende sport med masse 
hemmeligheter. Norge ligger i dag langt fremme i 

forskningen og nå er det østerrikerne som lurer på 
hva som er den norske hemmeligheten, og ikke 
omvendt.  
Han fortalte om opp- og nedturer. Øyvind Berg har 
flere gull i laghopp og hadde flere av sine beste 
resultater på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 
90-tallet. Det var tiden da også Espen Bredesen var 
på sitt beste. Berg opplevde overgangen fra klassisk 
til V-stil. 
 

Kulturminnevandring søndag 14. oktober 
Kulturminnevandring fra Franskleiv til 
Skuibakken 

Årets kulturminnevandring i regi av Skuibakkens 
Venner og Skui Vel ble som vanlig arrangert i 
midten av oktober med Harald Kolstad som turleder 
og guide, i fint høstvær. Bildet over: Ved Rolighølet 
  

Øyvind Berg: Norgesmester på plast i Marikollen 
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Vandringen gikk over tuftene på Haugsvollen til 
Rolighølet og videre til Stovivollen med mye 
historie ogfortelle. 

. 

 
 

Fra Skosliteren over Urselven ved Nedre Vad forbi 
demningen til vannledningen til Stovivannet på 
1960 tallet og sirkelsagen i Ursdalen for å skjære 
plank i krigsårene. 
Så nordover fredlige Urdslen tilbake til Skuibakken. 
  

Stovivollen har en lang historie som seter for 
flere gårder. 

Vandringen vist som grønn strek fra Franskleiv 
til Skuibakken var og var på ca. 8 km 

Kafferast med servering av skaukaffe og grillen var 
varm for grilling av medbragt på Langåshytta. 
Under krigen var den et av flere skjulesteder for 
MILORG avsnitt 13300. (Den gang kalt 
Ramsåshytta). Skjulestedet ble aldri avslørt. 
 

Ned sti med grov ur og stein hvor Anne 
Larsdatter ble funnet død og ektemannen Peter 
Olsen Ringeneie ble dømt for å ha drept henne. 
 

Nedover Skosliteren  
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Juletretenning 1. søndag i advent 2.12  

Advent ble innledet med tenning av juletreet på 
kulen i Skuibakken første søndag i advent.  
 
 
 
 
  
 
At tåken til tider lå lavt ga ingen demper på 
deltagelsen i Skuibakken nyttårsaften. Godt før kl 
16 var det jevn tilstrømning. De fleste av de ca. 600 
deltagerne klarte å komme seg opp trappene i 
unnarennet til fengende marsjer fra Gardemusikken 
over høyttalerene som seg hør og bør en hoppbakke 

av Skuibakkens kaliber. Samtidig ble vardebålet 
tent. 

  

Nyttårskonsert med vardebrenning 
nyttårsaften 31.12.2013 
Nyttårsarrangementet 2018 med nok en 
publikumsrekord. «Skautrollet fra Svartoråsen» 
viste seg i nyttårsfeiring i Skuibakken. 

Fakkeltog oppover alle trapper nyttårsaften 2018  Foto: Alfred Varvin Haugerud 
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Kveldens hovedtaler, tidligere rennleder Tore 
Berger, oppvokst i Skuibakken, og også godt kjent 
for sitt OL-gull i firer-kajakk, K4 1000m i Mexico 
1968, det er nå 50 år siden! Nok et jubileum! 
 

Tore Berger benyttet anledningen til å fortelle om 
noen hovedpunkter i Skuibakkens 90 årige historie, 
sett både som medhjelper til sin far, skihopperen 
Otto Berger, og senere som medansvarlig for flere 
ombygninger og mange store arrangementer både 
Word Cup og NM. Han setter stor pris på at bakken 
nå er i bedre stand enn da bakken mistet sitt 
sertifikat. 
 

Skuibakkens Venner ønsker alle:  
Et Godt Nytt År! 
 

- Vi takker:’ 
 Bærum kommune for arrangementsstøtte og 
 SVEA for hyggelig bidrag til flott fyrverkeri.   
 www.sveafireworks.no 
 

Takk til alle som deltok i forberedelsene og har 
hjulpet til under arrangementet. 
 
 
Skuibakkens Venner ønsker nye 
medlemmer velkommen.  
Enten du vil være aktivt med eller støtter arbeidet 
med å ivareta bakken og skape ny aktivitet. 
Medlemskontingenten er beskjeden, for tiden kr. 
200.-. DVD, med klipp fra renn og begivenheter i 
Skuibakken og bøker selges til inntekt for bakken. 
 

For mer info og innmelding se: www.skuibakken.no 
 

Grasrotandelen: 
Gi din støtte til Skuibakken: 
Bruk Skuibakkens Venners 

organisasjonsnummer: 991 465 391 –  
 

Skuibakkens historie i et nøtteskall  
Hoppbakke nordøst i Svartoråsen, bygd i 1927-28 
av Bærums Skiklub.     Innvielsesrenn 18.3.28.  
 
 

 
Ombygd i 1939, 1950 og 1963. 8 NM i perioden 
1950-91: 1950, 65, 68, 71, 75, 79, 85 og 91. (fra 65 
«NM stor bakke») Første TV-sendte hopprenn i 
Norge i 1960. 2 WC-renn (1981 og 1983). Rennet i 
1983 var verdens første WC-renn i flomlys. Siste 
renn ble holdt i bakken i 1996.  
- Bakkerekord 122 m Pål Hansen, Stålkam. 1996.  
- I mars 1985, som første norske kvinne, Merete 

Kristiansen fra Klæbu, 100 meter i Skuibakken.  
- Uttrykket «Å hoppe etter Wirkola» fra Torbjørn 

Yggeseth som NRK co-reporter i NM 1965. 
- Bakken er nedlagt som FIS-anlegg, men kan når 

den er restaurert fortsatt hoppes i. Blir nå bevart 
som et levende teknisk kulturminne som brukes 
til forskjellige ski- og andre aktiviteter.  

- Skuibakkens Venner ble stiftet 14. juni 2007. 
- I kulturminneåret 2009 ble bakken fredet 24. 

februar som et av 12 kulturminner dette året.  
- Den 2.12.2009 overtok Skuibakkens Venner 

eierskapet til Skuibakken fra Bærums Skiklub. 

"Skautrollet i Svartoråsen" kom fra skogen og ut 
på hoppkanten «Hva skjer her!?»  
Foto: Gunhild Varvin 

Skui Brass holdt julekonsert fra Kongetribunen 
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Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har gjennom årene samarbeidet 

med og støttet Skui Vel i følgende saker: 
 
 NiB støtter Skui Vels i at ikke Ringeriksbanens tverrslag og masseoverskudd ikke skal 

ødelegge store natur og landbruksområder i Bærum. 
 NiB støttet miljølinjen for nye E 16 og støtter Skui Vels trasé videre til Sollihøgda. 
 NiBs fylkeslag spilte en viktig rolle i verneprosessen som førte til at Kjaglidalen ble 

lovfestet som naturreservat. 
 NiB arbeidet parallelt med vellet mot boligbygging på landbruksarealer.  
 NiB samarbeider med vellet for ivaretakelse og rehabilitering av natur og miljøverdiene i 

Isielven som del av Sandviksvassdraget. 
 NiB la inn bevaringsverdige grøntområder innen Skui Vel i sitt bokprosjekt «Snarveier til 

trivsel – 150 grønne lunger i Bærum». Boken ble sendt til alle kommunepolitikerne. 
 NiB har utgitt boken «Nøttekråkas Lille Turbok» med bidrag av medlemmer av Skui Vel. 

Boken er spennende for barn og skal bidra til at barn i Bærum blir glade i naturen og glade i 
å være ute i den. 

 NiB slutter opp om vellets standpunkter om markagrensen og bevaringen av Markas natur- 
og kulturminneverdier. 

 NiB støttet økonomisk registreringen og utarbeidelsen av rapporten over naturverdiene i 
Hornimarka (Biofokus 2008-25) 

 NiB arbeider parallelt med og har det samme synet som Skui Vel når det gjelder å ivareta 
natur- og kulturminneverdiene og kulturmiljøene på Tanumplatået og i Hornimarka..   

 I Jordbru-saken som endte med at planene for en skiskytterarena og trial mm. ble avvist av 
politikerne. 

 NiB fikk dokumentert det rike biologiske mangfoldet i Isi-området og forhindret derved at 
en planlagt gjenvinningsindustri ble lagt på dyrket jord. 
 

Naturvernforbundet støtter Skui Vels imponerende innsats for å bevare naturen, elven og 
kulturlandskapet - 

 
 

Gi din støtte tilbake ved at du tegner deg som medlem i Naturvernforbundet! 
Kontaktperson: Finn Otto Kvillum, tlf. 67 54 23 75, E-post: ott-kvil@online.no 

 
  

Et bedre Bærum for våre etterkommere 
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Gapahuken på Jordbru, en gave til almenheten fra Lions 
 

 

Knut Wøllo: ”Men gulveisen spirer enda”.  
 Skui – Fra kutråkk til tunnelvei» 

Knut Wøllos sjarmerende historiske tegninger og beskrivelser. 
Selges av Skui Vel kr 150,– www.skuivel.no eller Tlf 95757236 

 

Gapahuken på Jordbru er 
bygget og vedlikeholdes 
av Lions Bærum Vest. 
I forbindelse med 
friluftslivets år 2016. 
 
Lions holder gamle 
byggeteknikker i hevd og 
gapahuken er en 
«grindbyggkonstruksjon» 
hvor delene i den 
bærende tre-konstuksjon 
er felt i hverandre slik at 
konstruksjonen låses. 
Tilslutt sikres den med 
trenagler. 
Grillplass som alle kan 
benytte. 
Skileiken blir kjørt opp i 
samarbeid mellom Bærum 
kommune og IL Jutul. 

Bøker til salgs gjennom Skui Vel 
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Jubileumsbok 
 

Skuibakken - en kongelig hoppbakke 
 

Skuibakken var i flere generasjoner helt sentral i 
Bærums Skiklub etter at Solbergbakken var blitt 
for liten.  
 
Etter Holmenkollen var Skuibakken en av 
Norges mest kjente hoppbakker og har en 
spennende historie siden den ble innviet 13. 
mars 1928 som en av landets største og den 
gang desidert bratteste hoppbakker.  
 
Den er internasjonalt anerkjent og har vært 
verdens største. I 2009 ble Skuibakken fredet av 
Riksantikvaren som sikrer at bakken, ved 
Skuibakkens Venner, blir restaurert og tatt vare 
på. Samtidig som det ikke til hinder for at 
bakken fortsatt kan brukes og også hoppes i 
(showrenn). Skuibakkens Venner overtok 
anlegget fra Bærums Skiklub i 2009. 
 

Boken, utgitt av Skuibakkens Venner, er på ca. 
200 sider og omhandler bakkens 90 årige 
historie.  

 
Den forteller om bakkens liv fra 1928 og frem til i dag.  
Du finner stoff om våre hoppere opp gjennom tidene, livet rundt og i bakken og ildsjeler som 
skapte og drev bakken og som har vært sentrale i bakkens historie.  
Her beskrives store idrettsprestasjoner, spektakulære hopp og dramatikk krydret med artige 
episoder, humor og anekdoter. 
Boken er rikholdig illustrert med foto, resultatlister og mye annet. 
 

Pris: kr 250,- (+ ev porto) fra Skuibakkens Venner eller bokhandlene. 
 
Overskuddet går til arbeidet med å holde Skuibakken i hevd 
 
Kontakt:  
pco@skuibakken.no Mob 90 78 04 64 Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn 
arne@skuibakken.no Mob 90 57 81 63 Brenneveien 84, 1339 Vøyenenga  
gerd.pege@gmail.com Mob 90 16 02 20  Vøyenengtunet 16, 1339 Vøyenenga 
morten@skuibakken.no  Mob 95 75 72 36   Horniveien 67, 1339 Vøyenenga 
 

VIPPS: 15362 Skuibakkens Venner   

Konto: 5083.06.74427 Skuibakkens Venner   
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«Trysilgutten» 
Fortellingen om skihopperen Halvor Næs 

Av Hans L. Werp 

 
Forfatter  

Hans L. Werp 
 

 

 

Her er mange historier om Erling Kroken, Skuivinner 
51 og 55, hans utrolige sats og lange svev helt ut på 
sletta, men også om Torbjørn Falkanger, Arnfinn 
Bergman, Simon Slåttvik, Widar Wilhelmsen, Norges 
mest lovende juniorhopper, som gikk rundt i Skui, 
hopper og skipresident Christian Mohn som var 
utrolig til å skaffe midler, storsjarmøren og 
stilhopperen Torleif Schjelderup og mange mange 
flere - 
Og -  om bakkene og hoppmiljøene rundt om i Norge 
hvor Erling hoppet. 
 

 

Erling Kroken i Skui 1955 hvor han med dette hoppet på 84,5 m la grunnlaget for seieren. 

kr 250,- 
Kjøp boken og støtt Skuibakken  Bestilles: morten@skuibakken.no   95757236 

 
 

Forfatter  
Hans L. Werp 

 
 

Oslohopperne med 
Thorleif Schjelderup i spissen fikk seg en overraskelse i landsrennet i 
Renabakken i 1951. Til sin store forundring ble de slått av en til da 
ukjent østerdøl.  
    Rennet i Rena ble gjennombruddet for Halvor Næs og året etter 
kvalifiserte han seg for det norske OL-laget i Oslo 1952. Her ble han 
nummer fire. 
...Han ble nr. 2 i OL mønstringen i Skui i april 1951 og premiert siste 
gang i NM i Skui 1968. (25. plass). Han var prøvehopper i Skui og 
Kollen 1973. Da var han 45 år – en lang hoppkarriere. 
  Halvor deltok 18 ganger i Holmenkollen og ble premiert 12 av 
gangene. I NM i Mo i Rana 1957 gikk han helt til topps og imponerte 
alle med en «ny og mellomeuropeisk stil» 

Halvor Næs signerer VG Pedros tegning av seg selv under 

OL i Oslo 1952. 
 

Bøkene er signert av Halvor. 
 Kr. 250,- 

Kjøp boken og støtt Skuibakken  Bestilles: morten@skuibakken.no   95757236 
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BLI MEDLEM AV SKUI VEL! 
 

Er du ikke medlem ennå, så har du noen gode grunner her: 
 

Skui Vel arbeider for deg og nærmiljøet - et godt bo og oppvekst miljø. 
 

Noen av sentrale saker for Skui Vel i den senere tid: 
• Ny E16 fra Wøyen - Bjørum og Bjørum - Sollihøgda 
• Ringeriksbanen 
• Bevare Jordbru og Marka som friluftslivsområder 
• Sikre grøntområder og dyrkbar mark 
• Reguleringssaker i nærmiljøet 
• Arealplaner og miljø 
• Isi-anlegget, deponier og avrenning 
• Rene elver og bekker og bevare elvelandskap 
• Trafikksikkerhet og skolevei 
• Opprettholde smett, stier og snarveier 
• Bussforbindelse og sykkelveier 
• Berghoff – hvor Berghoff barnehage leier lokaler 
• Kulturvandringer og skilting 
• Strøsandkasser og benker 
• Bevare Skuibakken som et kulturminne i drift 
• med mye mere 

 
Du kan bli med å «forme» vårt felles nærområdes fremtid. 

 
Det skjer mye som vil kunne få stor innvirkning på vårt fremtidige bomiljø,  
vår tilgang til marka, våre transportmuligheter, vaner og ønsker og mye mer.  

Mye planlegges og «bestemmes/avgjøres» nå! 
 

Enige om alt? Nei, men til tross for det jobber vi sammen. 
 

Vil du vite mer om Skui Vel så ta direkte kontakt eller «møt oss» på nettet,  
 www.skuivel.no og vi er også på Facebook. 

 
Til gamle og nye medlemmer: 

Registrer deg hos oss på 
www.skuivel.no 

 
Oppgi: E-post, navn, postadresse og telefon.  
Eller VIPPS til 557829 - Husk å oppgi E-post 

 
Vi trenger din e-post for å fortsatt holde en lav medlemskontingent. Sende giro i posten er dyrt. 

Kryss av om du vil ha ytterligere informasjon på e-post. 
 

Eller ta direkte kontakt:   Sekretær Kåre Smeland 913 17 328 kaa-sme@online.no 
 

Kontingenten (før årsmøtet 2019): kr. 150, Sameie/eierforeninger. pr beboer kr 80. 
Skui Vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga Org nr. 980 357 201 Giro nr: 0540 0825 973  VIPPS 557829 

 
 

Skui Vel arbeider for gode og fremtidsrettede løsninger 
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