
Idrettsanlegg. Bærum 
kommunes idretts- og 
planavdelinger bruker 
for tiden store ressurser 
på planene til Eiks-
marka Tennisklubb om 
å overta et friområde 
ved Lysakerelva. 

BARKETOMTEN ER det innfylte 
vannmagasinet til Voksen mølle 
som frem til 1930-årene brukte 
elvekraft direkte for å dreie kver-
nene. 

Mølla gikk da over til å bruke 
elektrisk strøm, og mølledam-
men ble benyttet av gamle Fos-
sum sag til å dumpe sagflis og 
bark. 

Som gammel vannforekomst 
er Barketomten interesseområde 
for Lysakervassdragets venner.

Da selve demningen ble fjer-
net, lå det igjen et tomt bas-
seng som tok opp og forsinket 
flomvann inntil det ble fylt med 
overskuddsmasse fra byggepro-
sjekter. 

Resultatet var en innsnevring 
av Lysakerelva og tap av fordrøy-
ningen. Under 1987-flommen ble 
Barketomten så vidt oversvøm-
met, mens store vannmengder 
fortsatte nedover med styrke 
nok til å ødelegge flere broer.

Tomtens ledige areal er ved 
lov sterkt begrenset. Langs den 
ene siden ligger det et viktig 
vannforsyningsrør som binder 
Oslos og Bærums vannsystemer 
sammen. Langs den andre siden 
ligger Lysakerelva som akkurat 
her har sine dårligste naturfor-
hold ovenfor Granfoss. 

Både lov og forskrifter stiller 
krav til elvebredders naturtil-

stand, noe Bærum kommune 
er langt fra å innfri langs denne 
strekningen.

Hovedhindringen for en 
tennishall på Barketomten er 
hovedturveien, L-1, som går 

diagonalt over tomten. Denne 
turveien følger Lysakerelva fra 
Lysaker til Fossum. Planforsla-
get henviser turveien til en 30 
meter bred kantsone ved Lysa-
kerelva. 

Men kommunen eier ikke 
denne 30-meterssonen. Løven-
skiold-Vækerø eier kjøreveien 
inn til eiendommen Gamle 
Fossum, som i dag brukes som 
lager. 

På det nærmeste kommer 
kjøreveien 8–10 meter fra elve-
bredden. Da er det ikke plass 
mellom veien og elva til både 
turvei og det påkrevde vegeta-
sjonsbeltet. Da må turveiens 
30-metersbelte (som kommu-
nens egne retningslinjer krever) 
ligge mellom veien og et bygg. 
Bygget må ha minst 45 meters 
avstand fra Lysakerelva.

Hvorfor kjemper natur- og 
friluftsinteresser mot idretten 
for å beholde sine beskjedne 
anlegg? 

Friluftsanlegg er åpne og lite 
prangende, men de er effek-
tive. Investering på 10 millioner 
kroner (hvor Bærum betalte en 
tredel) i gangkulverten som ble 
lagt under Kolsåsbanen i 2010 
har ført til en tredobling av 

antall turgåere som bruker tur-
vei L-1 langs Lysakerelva. 

Barketomten er en essensi-
ell del av den samme turveien. 
Å bygge oppe på den er som å 
plante trær i midtsirkelen på 
Nadderud stadion.

Geotekniske undersøkelser 
bekrefter at det fremdeles ligger 
bark og flis under fyllmassene 
på Barketomten. Dermed vil det 
koste mye å stabilisere grunnen. 

Skal Eiksmarka Tennisklubb 
bekoste alt dette, er det nærlig-
gende å tro at de må selge sine 
sentrale tennisbaner på Eiks-
marka. 

Eller er dette allerede en del 

av Eiksmarka Tennisklubbs 
plan?

PÅ DENNE BAKGRUNNEN er det 
utilgivelig at Bærum kommune 
bruker ressurser på detaljregule-
ring av Eiksmarka Tennisklubbs 
plan for en tennishall.

Tennishall på friområde

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på  
budstikka.no/debatt 

Velkommen til debatt
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« Jeg ser at et firma på Fornebu skjærer ut 
Ibsen-motiver i tre. Forhåpentlig blir de ikke 
rammet av Brand.

Med kunstnerisk hilsen Gutten i Stikka

«Å bygge oppe på den er som å plante trær  
i midtsirkelen på Nadderud stadion.

PLANENE: Slik ser Eiksmarka tennisklubb for seg den nye tennishallen på Barketomta, sett fra Fossumveien.  MONTASJE: MARLOW ARKITEKTER AS

BARKETOMTEN: Området ligger mellom Fossumveien og Lysakerelva.

innspill
John Tibballs, 
leder,  
Lysakervassdragets 
venner
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