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KLAGE OVER KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 097/15 AV PRIVAT
REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØRNEGÅRDSVINGEN 11- 13, 1338
SANDVIKA.
Vi viser til brev av 15.1.2016 ang. kommunestyrets vedtak 16.12.2015, med kunngjøring 28.1.2016,
klagefrist 3 uker fra kunngjøring.

Bærum Elveforums oppgaver
Bærum Elveforum har som en av sine hovedoppgaver å inspisere, oppgradere og ivareta
kulturminner forbundet med elver og vassdrag i Bærum, som bla vanntroer, vadesteder, og ikke
minst eldre, verneverdige broer.
Bærum Elveforum skal også påse at utbygginger og annen virksomhet ikke fører til ulempe for
biologisk mangfold i og langs vassdraget. Turveier og stier må vedlikeholdes og opparbeides slik at
vi får gjennomgående grønne korridorer langs vassdragene fra fjorden til Marka.

Sandvikselva
Sandvikselva er det viktigste vassdraget for gyting og oppvekst av laks og sjøørret i Indre Oslofjord.
Verdien av fisken og fisket er betydelig. Sandvikselva har vært gjenstand for betydelig påvirkning
av infrastruktur og utbygginger i hele strekningen fra samløpet med Isi og Lomma til utløpet i
Sandvika.

Naturtyper og kantsoner
Tiltaket vil ha klart negativ virkning på den lokalt viktige naturtypen edelløvskog, som er registrert
på begge sider av Sykkelsmedbroen, og på den godt utviklete kantsonen langs Sandvikselva.
Bygging av bro vil, særlig i anleggsfasen, øke risikoen for avrenning og forurensning, og true lakseog sjøørretstammen.
Økt biltrafikk vil utgjøre en permanent risiko for avrenning og forurensning.

Vannforskriften
Vannforskriften pålegger kommunene å sørge for at vassdragets økologiske tilstand ikke forringes.
Vassdragets økologiske tilstand er vurdert som moderat. Bærum kommune er pålagt å sørge for å
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heve den opp til tilstanden god innen 2021. Enhver utbygging vil gjøre arbeidet vanskeligere, med
de konsekvensene det har for Bærums forpliktelser. Bærum kommune må derfor påse at utbygger
gjennomfører tiltak som forbedrer vassdragets økologiske tilstand. I denne saken kan Bærum
Elveforum ikke se at utbygger foreslår kompenserende tiltak for de ulempene som påføres
vassdraget.

Tur- og sykkelveisystemet
Natur og Idrett har konstaterer at turveiene dels vil bli fragmentert, dels ikke tatt vare på i det
framlagte planforslag. Planforslaget følger således ikke opp KDP Sandvika. Planforslaget er i strid
med kommunale, regionale og nasjonale mål og retningslinjer.
Veien sør for Bjørnegårdsvingen er hovedforbindelse og en mye brukt gang-sykkelvei for transport
skole og jobb, og for fritidssykling langs Sandviksvassdraget mellom Sandvika og Vøyen/Skuidalen
og videre ut i Marka. Med boligutbyggingen på Vøyenenga, Hamang og Bjørnegårdsvingen blir
dette en enda viktigere trafikkåre for gående og syklende.

Sykkelsmedbroen
«Sykkelsmedbroen» er et viktig kulturminne om Hamang Papirfabrikks og Sandvikas historie, og er
i dag en del av det aktive kulturhistoriske miljøet rundt Olsens Sykkelverksted. En moderne 13 m
bred bro - med eller uten elementer fra den gamle broen - vil forandre områdets karakter i
vesentlig grad. Det nye boligområdets historiske forankring og et attraktivt og berikende
kulturhistorisk miljøelement vil gå tapt. Vi bemerker at NVE ikke har stilt krav om at broen rives.
Den er ikke vurdert til å utgjøre et flomfareproblem.

Stamfiskanlegget
Det historiske stamfiskanlegget med klekkeriet for anadrom fisk ligger like ovenfor
Sykkelsmedbroen. Kultiveringsarbeidet i elva er avhengig av drift av stamfiskanlegget for
oppbevaring av levende stamfisk. Det er snakk oppbevaring av hundrevis av levende fisk i trange
kar i tilknytning til Sandvikselva. Driften av anlegget krever at det må få være i fred for trafikk og
enhver annen forstyrrelse. Den levende fisken i kummene blir forstyrret av mennesker som beveger
seg rundt inne på selv området bak forstøtningsmuren mot elva. Dette kan fremkalle
panikkreaksjon hos fisken, som i verste fall kan føre til fiskedød.
Med store blokker som nærmeste er det uunngåelig at noen tar seg inn på dette ubevoktede
området. Anlegget må derfor være under kontinuerlig overvåkning i de ukene som det er levende
fisk der.
Vi viser for øvrig til merknadene til reguleringsplanen fra Brukerrådet for fisk av 15. desember 2014,
og til klagen som Bærum Natur- og Friluftsråds sendte 11. februar 2016.
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