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1 Tanum Vel 

1.1 Gang og sykkelvei fra Staverkrysset til Billingstadveien mellom 
Vestmarkveien og Skustadgata 

I plan for sykkelveinettet 2018 – 2030 er Billingstadveien på strekningen fra Staverkrysset til Asker 
kommune grense inntegnet som sekundært sykkelvei/sykling i blandet trafikk. Dette er en vei med 
stadig økende trafikk. Veien er smal og hvis vi vurderer strekningen helt frem til Skustadgata går 
veien inn i Asker kommune.  

Tanum Vel ber om at strekningen oppgraderes til «Hovedsykkelvei/separate løsninger der også blir 
tatt hensyn til gangtrafikk og snarest kommer på kartet for oppgradering». 

Hva kan Bærum kommune gjøre for at strekningen som går inn i Asker kommune blir ivaretatt? 

1.2 Gang og sykkelvei fra Bjerke til Vestmarksetra via Kattås. 
I plan for sykkelveinettet 2018 – 2030 er Vestmarkveien på strekningen fra Staverkrysset til 
Vestmarksetra inntegnet som sekundært sykkelvei/sykling i blandet trafikk. 

Tanum Vel ber om at strekningen fra Bjerke til Vestmarksetra via Kattås blir oppgradert til 
«Hovedsykkelvei/separate løsninger der også blir tatt hensyn til gangtrafikk og snarest kommer på 
kartet for oppgradering» 

2 Høvik Verk Vel/Høvik Vel/Fagerstrand Vel 

2.1 Disponering av Granly dagsenter, Bjerkealleen 23, gnr. 11/ bnr. 36  
Hva tenker politikerne om fremtiden til Granly dagsenter. Fagerstrand vel, Høvik Verk vel og Høvik 
Vel mener at det nå er svært viktig at kommunen kommer på banen og kjøper Granly om 
Sanitetsforeningen beslutter å selge. Bærum blir stadig mer utbygget og antall innbyggere øker. 
Dermed øker behovet for flere friarealer og steder der folk kan oppholde seg. Ikke minst er det 
behov for flere offentlige strender. Det er allerede stort press på friarealene som finnes i vår 
kommune. 

Hvis kommunen ikke går inn for å overta hele eiendommen ved et eventuelt salg – da er det da viktig 
at kommunen uomtvistelig sikrer tilgang for allmenheten til strandsonen 
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3 Hosle Vel 

3.1 Sykkelvei langs Griniveien 
Hosle vel er opptatt av sykkelvei langs Griniveien. I plan for sykkelveinett 2018 -2023 er strekningen 
inntegnet som hovedveisykkelvei/separate løsninger. Dette er i tråd med vellets ønsker. Hosle Vel 
ønsker rask fortgang i dette prosjektet. Strekningen Eiksveien – Oslo grense planlegges ferdigstilt 
2019, men hva med resten?  

I handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019 – 2022 er det satt av planmidler for å utrede nye 
løsninger for den gjenstående strekningen langs Griniveien (etter at to tidligere forslag er avvist av 
hhv. Miljødirektoratet og Bærum kommune), og for utbedringer av særlig trafikkfarlige 
delstrekninger langs Vollsveien. 

Hvordan kan Bærum kommune påvirke at hele strekningen av fylkesveien snarlig blir oppgradert? 

3.2 Sykkelvei fra Nordveien til pumpehuset ved Hosletoppen 
Hosle Vel vil gjerne høre når byggestart av sykkelveien fra Nordveien til pumpehuset ved 
Hosletoppen skole er planlagt. Vi kan ikke se at en slik sykkelvei er tatt med i plan for sykkelveinett 
2018 -2023. I planen er det tegnet inn en sekundær sykkelvei/sykling i blandet trafikk langs 
Jegeråsen, men dette løser ikke problemet for syklister som skal til Hosletoppen skole. 

3.3 Bevaring av Sauejordet og Stubberudparken 
I mars 2018 kom Miljødirektoratet med et høringsnotat der de konkluderer med at bevaringen av 
Sauejordet ikke veier tungt nok opp mot det planlagte alternativet som vil berøre Stubberudparken. 
Dette bekymrer oss i vellet. 

Vi ønsker å høre hva politikerne mener om dette og om den videre saksgangen. 

4 Voll Vel 

4.1 Snarveien til Østerås stasjon. 
Voll Vel ønsker å få lagt gåsikker sti med trapper i snarveien mellom Nadderudveien og General 
Fleischersvei. 

Det går to stier i området, og i den tørre årstid er dette idyllisk. Ved større nedbørsmengder og i den 
våte årstid, er det ugreitt å komme fram. 

Stien er flittig brukt og det kan forsvares å bruke ressurser på dette.  

Ved Jarmyra mellom Bærumsveien og Ringstabekkveien har det blir laga et godt anlegg, som kan 
fungere som modell. 

4.2 Vedlikehold av stier langs Lysakerelva 
Voll Vel ønsker at vi har periodisk vedlikehold av turstiene langs Lysakerelva. Dette er gode bidrag til 
å stimulere til fysisk aktivitet for befolkning i alle aldre. 

4.3 Gjenganger; Fortau langs Vollsveien 
Voll Vel viser til tidligere sak om fortau langs Vollsveien. Vi ber Bærum kommune legge press på vei-
eier Statens vegvesen, Akershus. 

Saken ses i sammenheng med sak 7.1Trafikksikkerhet i Vollsveien meld inn av Jar Vel.  

4.4 Kraftlinje Hamang - Smestad 
Statnett vil i løpet av 1.halvår komme med plan for oppgradering av kraftlinjer gjennom Bærum.  
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Voll Vel vil minne om tidligere vedtak i Bærum kommune, der kommunen ber om at kraftlinja blir 
lagt i bakken.  

Er Bærum kommune klar til å svare Statnett /NVE når planforslag blir lagt fram?  

Voll Vel er urolig for at Statnett/NVE vil argumentere for at kostnader overstig samfunnsnytten, og 
vil tilrå oppgradering av eksisterende linjeføring. 

Hva er rådmannen/formannskapets sitt syn i denne saka? 

4.5 Naturforholdene ved Lysaker elven på Bærum siden 
Voll Vell ser med stor bekymring på at naturforholdene ved Lysaker elven på Bærum siden stadig 
gror igjen med trær som ligger langflate over andre trær. Det er bare et tids spørsmål når disse 
knekker sammen. Det er et yndet område for mange mennesker i Bærum som er mosjonister og 
som løper eller går rundt elven. Flere trær kan falle sammen og i verste fall skade forbi spaserende 
mosjonister.  

Gjerdet i en bratt bakke langs stien ovenfor den første buen fra sandbunnen badeplass, er totalt 
ødelagt og henger og slenger i løse luften. Vi tenker på alle de skoleklassene fra Eiksmarka skole og 
Grav skole som har natur-turer der, tenk om noen elever skulle falle utenfor disse stiene fordi 
gjerdene langs elven på Bærum siden ikke er godt sikret.  

En trapp, som er ganske bratt, er den eneste trappen langs Lysaker elver på Bærumsiden. Den er 
også i dårlig forfatning og hadde trengt en rehabilitering.  

Fra Grini Mølle og ned til Bærumsveien skulle det vært ryddet opp i skogen for falleferdige trær som 
på sikt kan være til skade for alle Østre Bærums befolkning som er brukere av området Lysaker 
elven. 

Foretar politikerne seg noe for å få ryddet opp i området? 

5 Lommedalen Vel 

5.1 Utfasing av fasttelefonen 
Lommedalens vel har fått henvendelser fra beboere i forbindelse med at fasttelefon skal utfases, og 
de dermed mister internettforbindelse. Dette er i områder hvor det ikke kommer privat utbygging av 
fiber fordi det bor for få mennesker der. Vi lurer derfor på om Bærum kommune har mottatt eller 
behandlet henvendelser fra beboere vedr nedbygging av infrastruktur for fasttelefon; vi tror dette 
kan gjelde flere områder enn deler av Lommedalen i Bærum. Videre lurer vi på om det kan være 
aktuelt for kommunen å søke på midler fra Samferdselsdepartementets "Tilskudd til 
bredbåndsutbygging" i de områdene der beboere mister fasttelefon og det ikke planlegges privat 
utbygging av fiber? 

6 Bekkestua Vel 

6.1 Fremkommelighet og parkering ved Ringhøyden seniorsenter 
Som det fremgår av Budstikka har våre velmedlemmer stor bekymring for vårt seniorsenter 
Ringhøyden seniorsenter.  

Vi ber om en redegjørelse om hvilke gode tiltak kommunen er i ferd med å fremforhandle for 
senterets ansatte, brukere og frivillige vedrørende fremkommelighet og parkering. 
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7 Jar Vel 

7.1 Trafikksikkerhet i Vollsveien 
Jar vel har arbeidet med trafikksikkerhet over en årrekke. I vårt nærmiljø er det en meget trafikkert 
vei som peker seg ut som farlig for fotgjengere og syklister særlig. Veien er også ubehagelig for 
kjørende trafikanter. 

Veien vi snakker om er Fv. 610 Vollsveien fra Lysaker til Jarhuset. Vegen er omtalt i Bærum 
kommunes trafikksikkerhetsplan for 2016-19, kap. 3.1. Det er ikke utført vesentlige trafikksikkerhets 
tiltak de siste årene til tross for økt trafikk på veien. ÅDT – ÅrsDøgnTrafikk – på veien er trolig over 
10 000. Det er på fylkesveiene at de alvorligste ulykkene skjer i Bærum. 

Vollsveien er/har: 

⎯ Svært svingete med dårlige siktforhold 

⎯ Få og vanskelige kryssingsmuligheter for fotgjengere 

⎯ Smalt og delvis ødelagt fortau på Lysakersida av veien  

⎯ 50 km/t fartsgrense, utenom forbi Jar skole med 40 km/t 

Fortauet er på enkelte punkter i ferd med å rase ut og er umulig å passere. Det mangler fortau på 
veien.  

Jar vel foreslår at Bærum kommune arbeider for: 

⎯ Reduserer hastigheten til 40 km/h på hele strekningen fra Lysaker til Jarhuset 

⎯ Bygging av et adskilt og bredt nok gang- og sykkelfelt fra Lysaker til Jarhuset 

⎯ Sikrer et vintervedlikehold for gang- og sykkelveinettet som er sammenliknbart med kvaliteten i 
Oslo 

Når vi sammenlikner hva som er vanlig utbygging av gang- og sykkelfelt med andre steder i Norge, 
ville Vollsveien avgjort kommet høyt ut på prioriteringslista. 

Jar vel har i vinter sendt brev til Statens vegvesen med kopi til Bærum kommunes 
trafikksikkerhetsetat om behovet for fotgjengerfelt over veien på to steder. 

Saken ses i sammenheng med sak 4.3 Gjenganger; Fortau langs Vollsveien 

8 Berger og Rykkinn Vel 

8.1 Rykkinn – et boområde med livsløpsstandard.  Eldreomsorg på Rykkinn 
I planleggingen av utbyggingen på Rykkinn for mer enn 50 år siden var det å kunne bo i samme 
området hele livsløpet et viktig poeng for Bærum kommune.   I det lå tilbud av små og større 
leiligheter, rekkehus og eneboliger, tilrettelagte boliger, barnehager og skoler, eldreboliger og 
sykehjem. 

Berger og Rykkinn mener at Bærum kommune skal være stolt over det som er skapt i dette området 
og bidra til at kvaliteter og egenskaper ved boområdet som huser mellom 8.000 og 9.000 mennesker 
fortsatt preges av trivsel og gode- ikke minst klimakloke løsninger. 

Vi ber om at Bærum kommune sørger for at helhetstenkningen også får virkning for seniorpolitikk og 
gjenoppbygging av pleiehjems-plasser. 

Bakgrunn:   

Nedleggelse av Løkka sykehjem og Rykkinn sykehjem, omgjøring av en rekke eldreboliger til 
sosialboliger i området, og nå planene om nedleggelse av Berger bo- og behandlingssenter, gjør at vi 
stiller spørsmål ved kommunens politikk på dette området. 

Institusjonene på Rykkinn lå stort sett i gangavstand og var dekket av det interne gang- og 
sykkelveinettet.  Dette er klimakloke og trivselsskapende løsninger. 
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Rykkinn har et relativt høyt innbyggertall, sosial kontakt og tilhørighet har vært trukket fram som 
sterke sider ved rykkinnsamfunnet.  Kommunen må derfor legge til rette for at innbyggerne - når de 
blir eldre og/eller pleietrengende fortsatt kan bo i området. 

Vi er også usikre når det gjelder endring i barnehagestrukturen og overgang til store institusjoner.  
Disse vil kunne bidra til økt trafikk og lite miljøvennlige løsninger.   

8.2 Kommunalt vedlikehold merkes av alle og må prioriteres 
Vi konstaterer med glede at kommunalt vedlikehold ser ut til å bli prioritert i kommende budsjett.  
Dette har vi understreket behovet for lenge. 

50-årsjubilanten Rykkinn har mange nedslitte, kommunale kjøreveier og gang-/sykkelveier.  Nå er 
det på tide med et krafttak! 

Kommunen må heller ikke glemme å styrke park-etaten slik at kommunale friområder blir det de er 
ment å være, rekreasjon og friluftsopplevelser til det beste for folkehelsen. 

Vi minner i den sammenheng om Folkehelsemeldingen som nettopp er lagt fram av Regjeringen. 

9 Sandvika Vel 

9.1 Hamang/Industriveien. 
Nå er E16 nær ferdig utbygd og lagt i tunnel og Sandvika Vel lurer på fremdriften vedrørende 
utbygging på Hamang og Industriveien. Hvor langt er man kommet med planlegging? Når ser man 
for seg igangsetting? 

Med forslag om til sammen ca. 1 500 boliger på området i tillegg til utbyggingen på Bjørnegård, 
melder behov for skole og barnehage seg og vi ser at tidligere er det skissert skole i Industriveien. 
Hvor langt er man kommet med disse planene? 

Hvilke typer boliger er det planlagt? Høye blokker, lave blokker, små, store boliger tilpasset 
barnefamilier? Kanskje blandet? 

Hva med veinettet i området? Eller kollektivtilbud? Hvordan er planene? 

Sandvika Vel mener at det er viktig å få til helhetlig plan her, med gode sykkel og gangveier i tillegg 
til å få frem elven og den perlen som den kan være. 

9.2 Franzefoss 
Når forventer man byggestart her? Er det laget noen plan eller har man gjort seg tanker rundt 
trafikken i området? Både i perioden som det bygges og når det er ferdig utbygd. 

9.3 Trafikk i og rundt Sandvika 
Vi ser med planene for Sandvika blir det dessverre mye biltrafikk rundt de aktuelle byggeplassene og 
når boliger og kontorer er ferdig. 

Elias Smiths plass – her blir det en del trafikk ut i Elias Smiths vei. Leif Tronstadsplass - Viken – dette 
medfører mye trafikk. 

Selv om vi ønsker at folk skal sykle og gå blir ikke bilen borte og El-bil lager like mye trafikk kaos som 
andre biler. 

Hvordan vil politikerne løse trafikkavvikling i og rundt Sandvika og Sandvika stasjon? 

9.4 Sluttord 
Til slutt vil vi skryte av kommunen for gjennomføring av prosjektene på Kadettangen og 
Elvepromenaden (selv om den er litt forsinket), og vi gleder oss til å følge med og få delta i videre 
utvikling av Sandvika – Byen for fremtiden. 
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10 Vestre Stabekk Vel  

10.1 Arbeidet med Stabekk sentrum. 
Det ligger nå to alvorlige saker til behandling på regjeringsnivå og hos Fylkesmannen. Saken 
vedrørende Gamle Drammensvei 48 som politikerne i Bærum dessverre har mistet grepet på og 
regulering av Stabekk sentrum.  

Når det gjelder innsigelsen fra Fylket mot å rive de kulturhistorisk viktige bygningene på 
Stabekktunet, kan Bærums politikere fortsatt ha en mulighet til å føre utviklingen i positiv retning. 
Bærum Kommunes egen stedsanalyse fra 2016 anbefales det at begge bygg vernes og restaureres til 
fordums prakt.  

Med arkitekt Inge Lødner & Vestre Stabekk Vels STABEKKMODELL, fremlagt på Vestre Stabekk Vels 
Årsmøte tirsdag 2. april 2019, kan Kommunestyret med trygghet ta neste trinn for et vakkert og 
velfungerende Stabekk Sentrum som alle kan være stolte av i årene som kommer:  

«Bærums politikere vedtar at STABEKKMODELLEN fra arkitekt Lødner & Vestre Stabekk Vel (vedlagt) 
skal være førende for den videre utformingen av Fremtidens Stabekk!» 

I så fall oppheves den pinlige innsigelsen møt Bærum fra Fylket (nettopp er bestyrket av 
Fylkesmannen) - og det er bare å sette i gang! 

Vestre Stabekk Vel vil gjerne ha formannskapets syn på hvordan politikerne kan bidra til en helhetlig 
utvikling av Stabekk sentrum og gi utbyggerne klare føringer om å bevare en historisk helhet. 

Vedlegg – Stabekkmodellen 

 

 

STABEKKMODELLEN  

Utviklet av arkitekt Inge Lødner & Vestre Stabekk Vel   

- en veiviser til videre utvikling av Fremtidens 
Stabekk -  

Inge Lødner, arkitekt og medlem av Vestre Stabekk Vels styre, har tegnet denne modellen som vil 
løse innsigelsen fra Fylket vedr. Stasjonstunet.  

I STABEKKMODELLEN får man gjennomført samspillet mellom knutepunkt og handel, trafikk og 
parkområder, handel og boliger, ungdomsleiligheter, boliger for barnefamilier og eldre.   

Dette skjer i en dynamisk harmoni mellom kulturhistorisk verdifulle bygninger og nye boliger.  

I sin enkle skjønnhet gir modellen faglig begrunnede retningslinjer for uteområder, volumer, høyder, 
arkitektonisk utforming og materialbruk.  
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STABEKKMODELLEN legger inn et stort antall nye leiligheter i svingen bak Stasjonstunet.  

Slik blir Stabekk en attraksjon fordi man bevarer og tilbakefører Kroa (1890) & Stabæk Landhandleri 
(1909) - slik kommunens egen Stedsanalyse også anbefaler – og fordi man får et sammenhengende 
parkområde gjennom hele nedre sentrum langs jernbanelinjen.  
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Legg også merke til de nye studentboligene vi har lagt på den ubebodde siden av jernbanelinjen. Vi 
mener det bør være en opplagt plikt å bygge boliger så nært stasjonen – også på denne siden av 
toglinjen.  Vi ser for oss 60 leiligheter for studenter - som kan betale leie i form av arbeid på de to 
sykehjemmene på Stabekk som ligger innenfor 3 minutters gange.  

Stabekk vil med dette få et italiensk preget parkområde som starter med Stasjonstunet – deretter 
svinger stien inn til plenene og kaféområdet rundt Østre Stabekk Gård (det gule huset med rødt tak 
fra revolusjonsåret 1789) – en gang eid av Norges første statsminister Peder Anker.  

 

Fra denne levende museumsidyllen blir parkområdet ført videre til høyre mot vannspeilet på 
Kolstadtomta i midten av utsnittet under:  

  

På bildet nedenfor ser man et utsnitt av vår 3-D modell av utbyggernes planer: Når man vet at MAD 
arkitekter fantaserer om å plassere denne grå klossen i Stabekk sentrum, er det på tide at politikerne 
handler – og det må skje raskt!   
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Med Inge Lødner & Vestre Stabekk Vels STABEKKMODELL kan Kommunestyret med trygghet vedta 
neste trinn for Stabekk Sentrum:   

At STABEKKMODELLEN fra arkitekt Lødner & Vestre Stabekk Vel skal være førende for den videre 
utformingen av Fremtidens Stabekk!   

Dermed oppheves innsigelsen fra Fylket - og det er bare å sette i gang!  

Årsmøtet for Vestre Stabekk Vel Tirsdag 2. April 2019  

11 Skui Vel 

11.1 Bærum Ressursbank hva skjer? 
Det er ikke akseptabelt å legge ressursbank i uberørt natur ved vernet vassdrag. 

Summasjonseffekten for vassdraget gjør det vanskelig eller umulig å oppfylle målsettingen om å få 
Sandviksvassdraget opp på "GOD" innen 2021 som er planlagt målsetning. 

Det bør legges opp til et nærmere samarbeid med Franzefoss for å dette inn dette behovet. Ikke ta 
ny områder i kommunen.. 

Det er i dag stor ledig kapasitet på Franzefoss Steinskogen 

I dag opplever vi at det vokser opp spredte ulovlige steinknuser- og massehåndteringsvirksomhet 
rundt om i bygda. Dette går utover miljø og natur og er et reelt problem. Det kan ikke godtas 
"cowboy-virksomhet" 

Hvile planer og alternativer har Bærum? 

11.2 Snødeponi Hva skjer? 
Det har igjen dukket opp planer fra Statens Vegvesen om Snødeponi på Sollihøgda etter at dette var 
oppe i 2003. Stedet er ikke blitt bedre egnet siden da. 

Sollihøgda er Bærums høyeste punkt med avrenning til vernet vassdrag og legge forurensningskilder 
der er ikke bærekraftig. 

Spesielt ikke pga summasjonseffekten av avrenning fra gigantisk langsiktig steindeponi mv, samt ny 
E16. 

Snødeponi bør anlegges ved fjorden da fortrinnsvis ved bruk av "Lekteren Terje" som Oslo kommune 
bruker.  

Her brukes varma sjøvann som energikilde, søppel, forurensninger og tungmetaller skilles ut og vann 
med veisalt går tilbake til sjøen.  

Utslippene av miljøgifter og tungmetaller til Oslofjorden må reduseres. Lekteren vil bidra til en 
miljøvennlig og bærekraftig løsning 

Forøvrig: I reguleringsplaner heter det: overvann håndteres på egen grunn. Overvann om vinteren er 
snø! 

Hva skjer med planer for snødeponi i Bærum? 

Hvordan samarbeides med Viken, om en eller flere lektere som er flyttbare og bærekraftige 
løsninger? 

11.3 Fullt kryss på E16 Isi? 
Det blir nå ikke noe fullt kryss på E16 ved Bjørum Sag.  

Dette gjør at det er for stor avstand mellom fremtidig Avtjerna-kryss og krysset på Økri både i 
avstand og med topografisk stor høydeforskjell i Statens vegvesens E16 planer.   



Bærum Velforbunds møte med formannskapet 24. april 2018 

S i d e  11 | 12 

Uten fullt Isi-kryss må trafikk nordfra, bl. a fra Avtjerna med kommende utbyggingsområde, kjøre til 
Økrikrysset for å komme tilbake til Isi. Det samme gjelder ved retur fra Isi og nordover. Det er sterkt 
uønsket at gamleveien, Ringeriksveien forbi Skui og Vøyenenga, skal brukes til slik trafikk. 

Et fullt Isikrysset på E16 vil også bidra til å redusere lekkasjetrafikk til Ringeriksveien forbi skoler og 
barnehager.  

Den foreskrevne og lovede "MIljøgata Skui" blir det aldri noe av uten at det blir et fullt kryss på Isi. 

Hva gjør Bærum kommune for å påvirke til en fremtidsrettet løsning med fullt kryss på Isi? 

11.4 Insektsdød 
Insektsdød som er registrert og pågår i høyt tempo:  

"Fortsetter utviklingen som nå er innsiktene borte i løpet av 100 år!" 

Dagens arealpolitikk som dessverre medfører ødeleggelse av natur og godtar bit for bit utbygging er 
sterkt medvirkende til dette. 

Det trengs et mangfoldig jordbruk ikke monokulturer. Kantsoner langs åker og eng, bekker og elver 
må ikke hugges.  

Den berømte: "Sommerfuglrapporten fra Isi" gjelder mer enn noen gang. Den viser den økologiske 
sammenhengen mellom insekter og de biologiske biotopene insektene er avhengig av. Fjernes 
biotopene dør insektene.  

Og det skjer ikke lineært det skjer brått! 

Hvordan arbeider Bærum som klimaklok kommune for biologiskmangfold ikke monokulturer? 

Hva gjøres for å endre arealpolitikken for å sikre leveområde for innsektspopulasjonen? 

12 Bærum Velforbund 

12.1 Bærumsnøkkel 
Har politikerne vurdert å innføre en «Bærumsnøkkel» som innbyggerne kan bruke for å få tilgang på 
kommunale områder/møteplasser uten å være avhengig av at vakter åpner og lukker for en? Her 
tenker vi på noe tilsvarende Oslonøkkelen som Oslo kommune har lansert. 

12.2 El-forsyningssituasjonen 
Bærum kommune har som målsetting at store deler av bilparken i kommunen skal være utslippsfri, 
dvs. el-biler. lading av alle bilene vil stort sett skje i det samme tidsrommet. Hvordan forbereder 
kommune seg på denne situasjonen og sikrer kapasitet og tilførsel av tilstrekkelig elektrisk energi i 
alle deler av kommunen.  

Hvordan forbereder og sikrer kommunen elforsyningen til nye boligområder som f.eks. Fossum-
utbyggingen/Avtjerna og ekspansjonen på Fornebu. 

12.3 Evaluering av nettbrett i skolene  
Bærum kommune har innført bruk av nettbrett i skolene. Bærum Velforbund tror at buken i 
vesentlig grad styrker elevenes digitale kunnskaper, noe som er av stor betydning for deres fremtid. 

Men, vurderer politikerne å gjennomføre en evaluering av nytteverdien av denne bruken på enkelte 
områder slik som: 

⎯ Hvordan påvirker bruken elevenes håndskrift? 

⎯ Hvordan påvirker bruken elevenes matematikkunnskaper, da mange av oppgavene som gis har 
flervalgsløsninger. Slike oppgaver har ført til at elevene ofte gjetter i stedet for å beregne. Å 
sette opp og utføre oppgaveløsning på papir blir mer og mer ukjent. Styrker nettbrettbruken 
matematikk-kunnskapene? 
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⎯ Hvordan skal en forholde seg til elever som ikke får gjort lekser hvis de ikke får tilgang på 
internett. Dette kan gjelde svikt i hjemmenettverket eller større sammenbrudd i 
internettleveransene fra leverandørene.  

Ser politikerne et behov for å gjennomføre en evaluering av nettbrettbruken i skolene? 

12.4 Møteplasser for frivilligheten 
Bærum Velforbund har på linje med mange frivillige organisasjoner erfart at tilgangen på egnede 
møteplasser er utilfredsstillende. Spesielt er åpningstiden ved de kommunale lokalene ofte en 
hemsko for foreningene. Her kunne f.eks. Bærumsnøkkelen vært en løsning. 

Hvordan ser politikerne på å kunne utvikle tilbudet om møteplasser for frivilligheten i kommunen?  


