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1 Saker fra Bærum Velforbund 

1.1 Møtelokaler for frivilligheten 

Spørsmålet om lokaler for frivillige organisasjoner i Bærum har vært tatt opp ved flere 

anledninger, senest ved møtet mellom kommuneadministrasjonen og velforbundet 23.10.2019. 

Da ble følgende protokollert: 

(Arthur Wøhni) 

⎯ Det arbeides med å styrke innsats for samskaping og innbyggermedvirkning. Det foreligger 

et saksdokument som bl.a. vil bli diskutert i alle utvalg før behandling i kommunestyret. 

Dokumentet omtaler bl.a. lokaler for frivillighet. 

⎯ 2022 er Frivillighetens år. Det skal arbeides videre med en policy for frivillighet 

⎯ Bærum Velforbund oppfordres til å gi innspill på denne saken 

⎯ Lokaler i og bruk av Fornebu senter og Presterud Gård under utredning 

(Diskusjon) 

⎯ Bærum Velforbund og Bærum kommune utreder et felles seminar 

⎯ Bærum Velforbund understreker at tilgang på lokaler gjelder svært mange frivillige 

organisasjoner. 

⎯ Bærum kommune ber om at Bærum Velforbund kommenterer på rammeverket/saks-

dokumentet. Kommentarer bør være inne innen slutten av november. 

(sakspapiret/dokumentet vedlagt referatet fra møtet 23.10.2019) 

2020 har vært et uvanlig år også i foreningsarbeidet, men vellenes fysiske møteaktiviteter ble 

stort sett startet opp igjen etter sommerferien. Det er en klar erkjennelse at digitale plattformer 

ikke kan erstatte behovet for å drive aktiviteter der mennesker møtes. Vi ber derfor om en 

oppdatert status på dette området. 

Diskusjon under møtet: 

Svar: fra Mona Rafn;  

Vi var godt i gang i mars med arbeidet med å etablere et frivillighetsråd da alt måtte settes på 

vent pga corona. Vi hadde invitert Bærums frivillige organisasjoner til et åpent møte den 31. 

mars, og det ble avlyst.  Siden det også i høst ikke kan gjennomføres store møter er vi i gang 

med følgende: 

Frivillighetsråd og Frivillighetspolicy 

1) Kommunen har kontaktet Bærum Kulturråd, Bærum Idrettsråd, Bærum Natur og 

Friluftsråd, Innvandrerrådet i Bærum og representant fra kommunens humanitære 

og sosiale organisasjoner for å invitere representanter til å danne et Frivillighetsråd. 

Foreløpig har vi ikke representanter fra alle på plass, men vi jobber aktivt med det. 

Frivillighetsrådet skal bidra i arbeidet med bl.a. en frivillighetspolicy. 

2) Det ferdigstilles i løpet av oktober en liste over frivillige organisasjoner i Bærum for å 

foreta en kartlegging (spørreskjema) av organisasjonenes nåsituasjon og hvilke 
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utfordringer de har. Denne informasjonen vil være svært viktig for å utarbeide en 

frivillighetspolicy.  

3) Kommunen har et mål om å ha Frivillighetsrådet etablert slik at det kan presenteres 

på den nasjonale Frivillighetsdagen 5. desember og at de kan være i gang med 

arbeidet med en frivillighetspolicy tidlig i 2022. 

Frivillighetsåret 2022 

1) Kommunen er i dialog med Frivillighet Norge som har fått ansvaret for prosjektet 

Frivillighetsåret 2022 for å se på hvordan Bærum kommune kan bidra/delta i den 

nasjonale feiringen.  

Lokaler Fornebu S og Presterud Gård 

1) Fornebupiloten frivilligsentral har flyttet inn i nye lokaler på Fornebu S. Aktiviteter er 

pga corona begrenset i omfang foreløpig, men lokalet er tatt i bruk av lokale 

organisasjoner på Fornebu. Kommunen har også beholdt sin leieavtale med OBOS på 

lokalene på Punkt og lokalene der benyttes først og fremst som et samlingsted og 

aktiviteter for ungdom, men kan også benyttes av lokale organisasjoner til møter. 

2) På Presterud Gård er rehabiliteringen av hovedhuset i gang, og er planlagt ferdigstilt 

for bruk høsten 2021. Gården planlegges som en møteplass for nærmiljøet og 

frivilligheten. Det har vært gjennomført et åpent møte med frivillige organisasjoner, 

høsten 2017 og kommunen vil starte en dialog med aktuelle interessenter over 

nyttår. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Opprettelsen av frivillighetsrådet skal være klart til innledningen av frivillighetens år.  

På Fornebu S har en etablert Fornebupiloten, med tilgjengelig møtelokale. Det jobbes med 

utviklingen av Presterud gård, men denne vil ikke være klar før i 2021. 

1.2 Massetransport i forbindelse med infrastrukturprosjekter 

Bærum Velforbund er blitt kontaktet av grunneier på Brenna gård i forbindelse med at det søkes 

om å etablere et gjenvinningsanlegg for masser på gårdens grunn. Grunneieren vil ta rede på 

hvorvidt velforbundet engasjerer seg i debatten om plassering av slike anlegg. Skui Vel har 

naturlig nok engasjert seg i saken lokalt, men grunneieren har også kontaktet andre vel som vil 

kunne bli berørt dersom Brenna-alternativet ikke blir valgt. Bakgrunnen for dette er at 

massetransporten i tilfelle må gå gjennom andre velområder. 

Ringeriksbanen/E16 er ett av flere prosjekter som vil generere overskuddsmasser i vår 

kommune, og transport av disse vil kunne medføre belastning på veinettet, støy, støv osv. Valg 

av løsning for gjenvinning av massene påvirker både klima og miljø. Bærum Ressursbank kan 

være nøkkelen til dette.  

Velforbundet er derfor opptatt av at vellene får informasjon om hvordan dette søkes ivaretatt. 

Vi går ut fra at spørsmålet mest sannsynlig er mest egnet for vellenes møte med formannskapet, 
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men dette møtet er utsatt inntil videre. Vi ber derfor om administrasjonens vurdering og en 

oppdatering på planer. 

Diskusjon under møtet: 

Svar AWO;  

Oppfatter at spørsmålet er rettet mot spesielt hvordan transport av masser knyttet til de store 

kommende infrastrukturanleggene og hvordan Velforbundet kan bli involvert. Kommunens 

prinsipielle syn er at vi tilstreber mest mulig kortreist behandling av masser. Dette ligger til 

grunn for både tanken om massehåndtering på Avtjerna herunder Bærum ressursbank, men 

også innspill om friluftsøy på Fornebu, regulerings for landvinning på Lakseberget og for forslag 

til planprogram for Brenna. Alle disse områdene kan gjøre det mulig å håndtere masser både 

bærekraftig og kortreist.  

Uansett vil det oppstå omfattende transport av masser i og gjennom Bærum. Kommunen vil 

følge opp konkrete planer for massetransport og søke å finne løsninger som belaster 

lokalmiljøer minst mulig. Det legges opp til medvirkning fra de naboskap som blir mest berører.  

Når planer konkretiseres, kan det være aktuelt med egen møter mellom utbygger og lokale vel. 

Vi vil kunne være behjelpelig med å få dette i stand. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Det er et felles ønske om kortreist transport av masser 

Det mangler lokalt anvendelsesområde for omtrent 1/3 av det planlagte masseuttaket, som for 

planlagte prosjekter er rundt 25 millioner kubikkmeter med stein.  

Ringeriksbanen vil legge mesteparten av de uttatte massene rundt Avtjerna. 

Masser fra E18 vil i hovedsak gå til Lakseberget.  

Hovedformål med alle masser er gjenbruk, men en må nok innse at det vil bli noe permanent 

deponering. 

Når prosjektene skal gjennomføres ønskes det lokalt engasjement, og planene vil bli lagt ut på 

høring. 

1.3 Trafikkavvikling i forbindelse med E18-prosjektet 

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren Lysaker–Ramstadsletta ser ut til å ha fått nødvendig 

finansiering til å kunne iverksettes. E18 passerer gjennom flere av velområdene i Bærum, men 

trafikkavviklingen under anleggsperioden vil nødvendigvis påvirke flere enn de direkte berørte 

vellene. 

Informasjonsmengden og antall utspill i mediene i forbindelse med E18-planleggingen har vært 

omfattende. Nå som utbyggingen er en realitet, er vi opptatt av at trafikkavviklingen i 

anleggsperioden blir godt planlagt.  

Vi er kjent med at Statens Vegvesen gjennomfører et informasjonsmøte med entreprenører og 

rådgivere 30. oktober.  
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Hva kan kommuneadministrasjonen si om omkjøringskonsekvenser i anleggsperioden på 

nåværende tidspunkt? 

Diskusjon under møtet: 

Svar:  

Gjennomføringen av E18 er statens ansvar og håndteres av prosjekt E18 Vestkorridoren. E18 

prosjektet har utarbeidet omfattende planer for omlegginger og endrede kjøremønster knyttet 

til byggeprosessen. I hovedsak skal trafikkavvikling opprettholdes mest mulig i dagens vei 

korridor (med enkelte sideforskyvninger) Mye av anlegget vil være tunneldrift. 

Kommunen vil være i løpende kontakt med E18 prosjekter for å bli holdt orientert om 

konsekvenser av anleggsarbeidene, og vil overvåke konsekvenser for øvrig veinett lokalt.  Vi vi 

anbefale at lokale vel tar kontakt med E18 prosjektet for å bli orientert. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Samferdselsstatsråden åpner arbeidet 3. nov. Trafikk skal opprettholdes med tilsvarende 

kapasiteter. E18 prosjektet har detaljkunnskapen. Statens vegvesen vil etablere en løsning med 

nabokontakter. 

Andre områder vil bli overvåket for eventuelt å hindre omkjøring, nabolagveier kan eventuelt bli 

stengt. 

Nedre del av Kirkeveien vil i første omgang bli stengt som en del av forberedende arbeid på 

«etappe 108» på Ramstadsletta. 

1.4 Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 

Som kjent gjennom Budstikka har Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening vært nær 

nedleggelse, bl.a. fordi det har vært krevende å rekruttere yngre krefter til å ta styreverv i 

foreningen. Velforbundene i Asker og Bærum har derfor innledet et samarbeid for å forsøke å 

hjelpe trafikksikkerhetsforeningen «over kneika», bl.a. ved å sette ned en arbeidsgruppe som 

kan se på løsninger for fremtidig drift av foreningen.  

Både Asker kommune og Bærum kommune har i 2020 – som tidligere år – vedtatt å støtte 

driften av trafikksikkerhetsforeningen økonomisk. Dette er gledelig. Asker kommune benytter 

også foreningens fartsmålingsutstyr til å dekke sine egne behov.  

Hvordan ser Bærum kommune for seg at Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening kan bidra til 

kommunens arbeid med trafikksikkerhet? Det vil være nyttig å kunne ta med eventuelle innspill 

i arbeidet med fremtidig utvikling av foreningen. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har eget utstyr til trafikkovervåkning. Søknader om bistand til 

trafikkovervåkning vil bli vurdert.  

Kommunen er positiv til at vel og FAU kan benytte fartsmålingsutstyret til 

trafikksikkerhetsforeningen lokalt. 
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Bærum kommune vil gjerne samarbeide om trafikale forhold av felles interesse; 

reflekskampanjer, trygge skoleveier, sikring av syklister etc.  

1.5 Kyststien i Bærum 

Turgåing er den aktiviteten som har førsteprioritet blant den voksne delen av befolkningen i 

kommunen - og Kyststien i Bærum er et område som brukes daglig av mange av kommunens 

innbyggere. Det er gående i alle grupper, fra liten til stor, fra de som går tur med barnevogn til 

HC- brukere og alle som sykler langs Kyststien. 

Betydningen av vedlikeholdet av Kyststien er derfor svært viktig. 

Bærum Velforbund har fått innspill fra flere beboere i området og fra Høvik Båtforening om at 

deler av Kyststien ved «DNV GL» er rast ut. Det er flere store steiner som må legges opp igjen. 

Dette bør kommunen ta initiativ til å få satt i stand / rehabilitert så snart som mulig. Se bilder. 

 

Det vil også være behov for en gjennomgang av hvordan turmulighetene er, for deler av 

Kyststien, bl.a. på grunn av stor vannansamling og trær som ligger i veien, i området fra «DNV 

GL» til Sarbuvollen. 

Vi ber om fagetatens vurdering av dette. 

Diskusjon under møtet: 

Svar: 

Arbeidet med å ivareta kyststien i Bærum er en løpende oppgave som Natur og idrett tar ansvar 

for. Økt grad av styrtregn og flom er utfordrende for parkdriften og vi har derfor noe etterslep 

når det gjelder reparasjon av ødelagt kyststi.  

Akkurat denne saken ang muren ved båthavna på Veritas har vi en pågående diskusjon med 

båtforeningen om, da vi mener den oppsatte muren betjener den private båthavna mer enn 

selve kyststien. Vi ha avtalt en befaring med båtforeningen neste uke for å diskutere saken 

videre. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Natur og idrett har generelt vedlikeholdsansvar av kyststien på kommunal eiendom. DNV er eier 

av det aktuelle området og Bærum kommune mener at det er båtforeningens ansvar gjennom 

inngått avtale. 
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2 Saker fra velforeningene i Bærum  

2.1 Hagabråten Vel 

2.1.1 Parkering og bruk av el-sparkesykler 

Vi er opptatt bl.a. av el-sparkesykler.  At de parkeres her og der er nå en ting.  Vi har sendt 

henvendelse til kommunen og Tier om det. Det er ikke løst. Problemet er at de parkerer på vår 

grunn uten å ha vår tillatelse. 

Mer prinsipielt: Er dette tilbudet nødvendig? Fungerer det etter hensikten, som vel er å 

forbedre tilbringertjenesten til offentlig transport? Vi tviler jo litt på det. Er det kanskje mer et 

gøy-tilbud til unge mennesker? Hvor viktig er det at kommunen legger til rette for det? Kan ikke 

de som ønsker seg el-sparke sykkel skaffe seg det privat? En bredere informasjon om mål, 

midler og resultat så langt, ville vært fint. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har i høst testet etterspørsel og behov for «el-sparkesykkelstasjoner». På 

denne bakgrunn vil en bestemme og tilrettelegge mer permanente oppstillingsplasser. Det er 

ønskelig med innspill fra vellene om lokasjoner.  

Kommunen har et samarbeid med Ruter, som igjen har en avtale med Ruter/Tier om 

mikromobilitet. Plasseringer vil bli gjort i tett samarbeid med vei og trafikk.  

Bærum kommune gir tilskudd til opparbeidelse av oppstillingsplasser 

Bærum Velforbund vil henvende seg til vellene og be om forslag til lokasjoner for 

oppstillingsplasser. 

2.2 Jar Vel 

2.2.1 Gang- og sykkelstien fra Vidars vei og ned til Tjernsrud plass 

Gang- og sykkelstien fra Vidars vei og ned til Tjernsrud plass brukes tidvis av biler. Dette kan 

skape farlige situasjoner, spesielt fordi stien brukes av mange barn og de er ikke alltid like 

oppmerksomme som voksne. 

Er det derfor mulig for kommunen å sette opp en bom øverst i Skarphaugstien (i enden av 

Vidars vei) for å hindre at biler bruker gang- og sykkelstien som en snarvei og dermed utsetter 

barn for farlige situasjoner når de bruker stien? 

Diskusjon under møtet: 

Vei og trafikk gjør en vurdering og kommer tilbake.  
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2.3 Voll Vel 

2.3.1 Trafikale forhold i Vollsveien 

Det er iakttatt i mye råkjøring i Vollsveien. Ved flere anledninger er det observert at 

barn/ungdom som går av bussen i Vollsveien rett ved Vollsveien 149 og deretter gått ut bak 

bussen hvor de nesten har blitt kjørt på av hurtigkjørende biler. Kan Bærum kommune påvirke 

at det blir satt opp flere fartsdumper eller fartskamera for å få ned hastigheten her? 

Diskusjon under møtet: 

Dette er som kjent en fylkesvei. Bærum kommune vil videreformidler vellets betraktninger. Det 

understrekes at det ikke monteres fartsdempere hvis fartsgrensen er 50 km/t (som på det 

aktuelle stedet) eller høyere.  

2.3.2 Sikring av syklende/gående ved kryssing Nordveien 

Nytt og fint fortau med adskilt sykkelsti og gangsti i Nordveien er under ferdigstilling.  

Arbeidet pågår. Vi vil bare minne om at det blir tydelig merking på sykkelsti ved kryssing 

Nordveien. 

Målet er å få påminnet syklende om å vise aktsomhet og redusere hastigheten, slik at vi unngår 

ulykker. Skolebarn og andre gående må stå i/passere sykkelfeltet for å gå over Nordveien.  

Dette gjelder tre kryssinger:  

⎯ ved Bjerkelundsveien,   

⎯ ved Almelien/Vestre Almelien,   

⎯ og ved Tollef Gravs vei / Lijordveien. 

Diskusjon under møtet: 

Det har vært utfordringer under utbyggingen, og noe skilting er foretatt. Innspillet vil bli tatt 

med til ferdigstilling av prosjektet. Skilting etc. vil bli vurdert. 

2.4 Berger og Rykkinn Vel 

2.4.1 Linje 215 – Ny trasse 

Ringbussen via Vøyenenga, Nybrua, Økriveien er nå i gang og gir mulighet for rask forbindelse 

fra nedre deler av Rykkinn/Brenne.  Men holdeplassene langs Økriveien mellom Økri og Bryn 

kirke er ikke på plass.  Dette har vellet tatt opp under forberedelsene av nytt ruteopplegg og ved 

behandling av reguleringsplan for Telenortomten i Olaf Bryns vei – men fremdeles er vi like 

langt 

⎯ Hvordan følger Bærum kommune opp kontakten med Ruter og Statens vegvesen om 

busslommer langs Økriveien? 

Diskusjon under møtet: 

Tilpassing av dagens holdeplasser i Bærum prioriteres for tilrettelegging for leddbusser. I neste 

omgang vil rute 215B – komme i betraktning hos Viken. 
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2.4.2 Berger Svømmehall – Nedleggelse som publikumsbad 

Vi viser til møter og til kommunens budsjett der Berger Svømmehall foreslås stengt.  Dette vil vi 

ta opp som uttalelse til budsjettbehandlingen.  

⎯ Hvilke planer har administrasjonen ut over det å stenge svømmehallen for publikum? 

Hvilken medvirkningsprosess er det i så fall lagt opp til? 

Diskusjon under møtet: 

Berger svømmehall er foreslått nedlagt som publikumsbad. Det åpnes derimot nytt anlegg på 

Rud. 

Berger kan benyttes som trenings basseng /skole basseng, eventuelt til lukkede arrangementer 

med egen betjening. 

Bærum kommune har hatt møte med den lokale pensjonistforeningen om ytterligere bruk av 

Berger svømmehallen. 

2.4.3 Berger bo- og behandlingssenter 

Beboerne på Berger bo og behandlingssenter skal – etter det vi har hørt - flytte til Lindelina i 

løpet av de kommende ukene.  

⎯ Foreligger det noen plan for tidspunkt for rivning/gjenbruk - evt. plan for bruk fram til 

rivning? Og ikke minst - blir det satt inn noe nytt tilbud til eldre med helse- og omsorgsbehov 

i området?   

Diskusjon under møtet: 

Svar fra Morten Svarverud; 

Her er det som tidligere er svart og informert om av Kjeldstadli og meg. 

Kommunen planlegger ca 150 nye heldøgns omsorgsplasser for eldre på tomten hvor gamle 

Berger bo- og behandlingssenter ligger i dag.  

⎯ I behovsplanen for sykehjem, omsorgsboliger og velferdsboliger ligger det inne med 

ferdigstillelse i 2026, og det ligger inne med periodisering mot det i LDIP. 

Kommunen vil vurdere om tomten der Belset skole ligger i dag kan benyttes til enten et 

sykehjem eller til omsorgsboliger for eldre.  

⎯ I behovsplanen for sykehjem, omsorgsboliger og velferdsboliger ligger det inne med 

ferdigstillelse i 2026, og det ligger inne med periodisering mot det i LDIP. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Det vil bli omplasseringer av omsorgstrengende når Carpe Diem åpner, Berger vil bli overflødig, 

men opprustes til bolig for eldre. 

2.4.4 Brøytestandard på gangveier til kommunalt vedlikehold og tilsvarende 

standard på kommunalt eide veier 

Rykkinn er et område spesielt tilrettelagt for sykkel og gange. Vi håper ny brøytestandard vil gi 

bedre framkommelighet for innbyggerne.  I områdene rundt Rykkinnhallen, Rykkinn skole og 



Saksliste til møtet mellom Bærum Velforbund og Adm. Bærum kommune 20. oktober 2020 

S i d e  11 | 27 

Berger svømmehall er imidlertid vintervedlikehold tilsynelatende unntatt fra den kommunale 

brøytestandarden, men flere av disse veiene er viktig for å komme til hallen, svømmehallen og 

til publikumsarrangementer i skolens lokaler. 

⎯ Hvilke regler gjelder?  Kan vi forvente at disse veiene blir brøytet og strødd på linje med 

øvrige gangveier? 

Diskusjon under møtet: 

Gang og sykkelveier brøytes ihht vedtatt standard. Ved mer enn 3 cm nysnø skal det brøytes. 

Det kan imidlertid være en forskjell på brøyteopplegget avhengig av hvem som har er 

eiendomsforvalter f.eks. på internveier rundt anlegg.  

Natur og idrett brøyter noen enheter.  

I fjor ble noen lenker ikke brøytet pga. svikt i koordinering mellom tjenesteeiere. Samordning 

mellom enhetene er på gang. 

2.5 Tanum Vel 

2.5.1 Trafikksikkerheten på deler av Billingstadveien 

Billingstadveien, fra krysset ved Skustadgata i Asker og frem til krysset med Vestmarkveien i 

Bærum oppleves som en svært trafikkfarlig veistrekning, spesielt for myke trafikanter. 

Veistrekningen mellom Skustadgata og krysset ved Stokkerveien er aller verst, og kjennetegnes 

av en skrent med ustabile steinmasser på oversiden, en stupbratt skråning på nedsiden og hvor 

fotgjengere må bevege seg, med livet som innsats, på en smal veiskulder helt uten fortau eller 

gang/sykkelvei. Strekningen er også uoversiktlig pga en sving i den bratte veistrekningen. 

Trafikken på veien har vært sterkt økende, se beskrivelse i vedlagte brev (vedlegg 1) av 10.04.19 

til Bærum og Asker kommuner, og selv om fartsgrensen er satt til 40 km/t, opplever beboerne i 

området at farten overskrides i stor skala. For å få et faktagrunnlag bestilte derfor Tanum Vel 

fartsmåling i regi av Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening. Dette ble gjennomført 6.10 -9.10 

2019.  

Resultatet av testen, (vedlegg 2), var den verste trafikksikkerhetsforeningen hadde opplevd i en 

40-km-sone i de 30 årene de hadde foretatt slike tester. Fartsnivået lå på 60 km/t og høyeste 

målte hastighet på 113 km/t. Trafikksikkerhetsforeningen foreslo øyeblikkelig avbøtende tiltak 

for å bedre trafikksikkerheten. 

Budstikka dekket saken med både hovedoppslag på forsiden 24.10.19 (vedlegg 3) og på 

lederplass 28.10.19, (vedlegg 4) 

 Tanum Vel har siden 10.4.19 tatt opp trafikksikkerheten på veistrekningen med Asker og 

Bærum kommuner en rekke ganger, først med tidligere omtalt brev til kommunene v/ politisk 

og administrativ ledelse 10.4.19.  Svaret fra administrasjonen i Bærum v/ Adnan Maric, var i 

første omgang at siden veistrekningen er en fylkesvei, er Vegvesenet/ fylkeskommunen rett 

adressat (Maric har for øvrig videresendt våre henvendelser til Vegvesen/ Viken 

fylkeskommune). Vi sendte derfor brev dit, og svaret derfra var at det er kommunene som må 
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foreslå tiltak på fylkesveiene overfor fylket. Dernest ny henvendelse til kommunene fra Tanum 

Vel, og da fikk vi et mer utfyllende svar fra Bærum kommune, v/ Adnan Maric, hvor essensen er 

at Bærum kommune vurderer veistrekningen som tilfredsstillende, selv om det bevislig er en 

meget farlig vei som ingen burde gå langs. Asker kommune v/ Martin Marthinsen har begrunnet 

manglende respons med stort arbeidspress pga kommunesammenslåingen. men at de ville ta 

opp saken i møte med Vegvesenet i november 2019. Siden har vi ikke hørt noe. 

Siden administrasjonen i Bærum ikke ser veistrekningen som et trafikksikkerhetsproblem, tok 

Tanum Vel også politisk kontakt med tidligere varaordfører og leder av planutvalget, Ole Kristian 

Udnes, som alltid har vist stort engasjement for Tanumområdets utfordringer. Han sendte vår 

sak videre til Dag Egil Strømme i MIK utvalget. Sistnevnte har tatt opp saken internt med 

administrasjonen, samt med Viken Fylkeskommune v/ Annette Solli. Hans tilbakemelding så 

langt er at vår sak faller mellom flere stoler, siden det gjelder en fylkesvei, og siden den aktuelle 

veistrekningen ligger i både Asker og Bærum. 

Dette er helt i tråd med Tanum Vels opplevelse. Trafikksikkerhet er åpenbart ikke selvfølgelig for 

den del av kommunens innbyggere som bor ved grensen til en nabokommune, og som 

dessverre også må forholde seg til en fylkesvei hvor ingen påtar seg ansvar for at 

trafikksikkerheten blir ivaretatt. 

Dette har vi hevdet tidligere, og det har blitt avvist som årsak til manglende interesse og 

respons fra kommune og fylkeskommunes side. 

Vi utfordrer derfor Bærum kommunes politiske og administrative ledelse, i samarbeid med 

Viken Fylkeskommune, til å prioritere veistrekningen høyere, både med umiddelbare tiltak som 

reduserer farten, samt snarest mulig å sørge for opparbeidelse av gang/sykkelvei som kan sikre 

trygg ferdsel for myke trafikanter.  Arealer til formålet er allerede avsatt i kommuneplanen for 

nær 35 år siden. 

Det vil være tragisk om det må en alvorlig ulykke til for å få gjort nødvendige tiltak på veien. 

Det kan nevnes at det for et par uker siden har blitt rensket opp i skrenten på oversiden ved å 

fjerne trær og busker. Ser også ut som det har vært mindre sprengningsarbeider der. Fjerningen 

av vegetasjon gir litt bedre dagslys på øvre del av strekningen, men skråningen fremstår enda 

mer farlig i forhold til å kunne forårsake et større ras ut i veibanen. (Mindre ras forekommer 

jevnlig, og ved et par anledninger har veibanen blitt stengt for å fjerne større steiner). Tanum 

Vel vet ikke om det er Vegvesenet/Viken Fylke eller Bærum kommune som har foretatt denne 

opprenskningen. Imøteser gjerne svar på dette også, og hvorvidt dette er begynnelsen på et 

større sikringsarbeid. 

Tanum Vel stiller når som helst på møte/befaring med aktuelle instanser i kommunen eller 

fylkeskommunen, hvis det kan bidra til å gi fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Diskusjon under møtet: 

Dette er en fylkesvei Saken ligger hos fylkeskommunen. Bærum kommune følger opp og hadde 

møte med Asker kommune og Statens vegvesen 18. juni.  

Bærum kommune vil fortsette å «pushe» Viken for en løsning. 
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Viken er bedt om å komme med en tilbakemelding. 

2.6 Avløs Vel 

2.6.1 Omsorgsleiligheter Nordre Nes Gård 

På Nordre Nes Gård på Haslum jobber nå utbyggerne Carl Erik Krefting og Eirik Hansen med et 

prosjekt på opp mot 28 omsorgsleiligheter i hele bygningsmassen (Våningshus, Kårbolig og 

Låve).  Reguleringsplanen sier: 

⎯ Eksisterende boliger tillates utnyttet til boligformål eller allmennyttig formål (felleshus, 

grendehus, barnehage eller lignende). 

⎯ Eksisterende låve og stabbur kan opprettholdes som landbruksbygning eller ombygges til 

boligformål, alternativt kan de utnyttes til allmennyttig formål (felleshus, grendehus, 

barnehage eller lignende), eller næring som ikke er til sjenanse for bomiljøet (støy, 

forurensning og trafikk). 

1. Hvordan ser BK på at det anlegges en større privat institusjon i et tettbebygget villaområde 

som det man finner på Nordre Nes på Haslum? 

2. Hvilke retningslinjer har BK for private institusjoner når det gjelder kategori 

beboere/tjenester som kan etableres i omsorgsleiligheter vs type område (tettbebygget osv. 

osv.) 

Diskusjon under møtet: 

Byggesak har søknad om bruksendring til behandling.  

Dette gjelder våningshuset. Boligen er tillat brukt til bolig og allmennyttige formål, dvs. 

barnehager etc. Omsorgsleiligheter faller ikke inn under gjeldende regulering. 

Låve og stabbur åpner imidlertid for næring, men her foreligger ingen søknad. 

Til nå er det ikke gitt noen rammetillatelser.  

Etter møtet har Bærum kommune fått et brev fra søkers advokat som viser til en 

fylkesmannsavgjørelse der det fastslås at den type boliger det her er snakk ligger innenfor 

formål bolig. Dvs. at det ikke er behov for dispensasjon likevel. 

2.7 Sandvika Vel 

2.7.1 Sikkerhet på Sandvika Stasjon 

Sandvika Vel har tidligere tatt opp dette problemet. Hva er status? Er det nå en avtale om 

vakttjenester på området. Hvem har ansvar her? På kveldstid kan det være ganske ille på 

stasjonsområdet og bussholdeplassen og flere av våre medlemmer har uttrykt at de ikke føler 

seg trygge. Man kan se at det foregår åpenlys narkotika handel rundt stasjonen. Arbeider 

kommunen her sammen med politi og vaktselskap? 
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Diskusjon under møtet: 

Svar v Brita Holmen;  

Ja, dette er kjent problem vi til stadighet tar opp i vårt mæte om miljøet i Sandvika. Jeg vet at 

Bane Nor bruker Nokas som vektertjeneste, og de er ikke fysisk til stede på stasjonsområdet. 

Det er Securitas som har vektertjeneste på busstasjonen. De er kjent med store utfordringer der 

og tar det jevnlig med politiet. 

Securitas og Vårt Sandvika har plan om å ha et møte med Bane Nor vedrørende situasjonen der, 

men har ikke gjennomført det pr nå. Politiet er også kjent med disse områdene. 

Får jeg mer informasjon, skal jeg holde deg underrettet. 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Bane Nor eier stasjonen, og må inngå eventuell avtaler om vektertjenester.  

Beredskapsansvarlig i Bærum kommune har økt trykk på å finne løsninger og «Vårt Sandvika» 

(Frode Valland) vil ta initiativ til møte. 

Når det gjelder ungdomsproblemer har Bærum kommune «verktøy» til å følge opp dette. 

2.7.2 Sandvika sentrum 

Sandvika Vel har fått flere henvendelser fra beboere rundt Løkkehaven og Byparken, som 

melder om at flere av de som bruker disse, er til seanse for beboerne. Parkene skal selvfølgelig 

brukes, men høy musikk og folk som er ruset både på alkohol og narkotika, er ikke noe hyggelig 

bymiljø. Hvordan er vaktholdet på disse stedene? 

Vi registrerer også store ansamlinger av ungdommer på kveldstid i Sandvika og disse oppfører 

seg ofte truende ovenfor de som går forbi.  Sandvika Vel savner generelt mer politi i og rundt 

Sandvika. 

Det finnes fortsatt løse brosteiner i Gågaten og på Otto Sverdrups plass, i tillegg til dårlig lys ved 

Sykkelhotellet og i «tunnelen» fra Taxi holdeplassen til Gågaten. Er dette noe kommunen vil 

utbedre? 

Diskusjon under møtet: 

Problemstillingen tas opp på jevnlige møter med politiet, som har det prinsipielle ansvaret.  

Bærum kommune ser på løsninger under jernbanen. Det er satt av midler til underganger under 

jernbanen, Sandviksveien og E18. Sandvika Vel vil bli invitert til et møte for å drøfte løsningene. 

2.7.3 Trafikk i Sandvika – Claude Monets alle 

Vi har tidligere vært i kontakt med kommunen vedrørende sikkerhets tiltak - bilkjøring i Claude 

Monets alle. I svarbrev fra kommunen 22.08.20 (20/176005/ASMA) fikk vi opplyst at det ville bli 

satt i gang tiltak før vinteren. Hva er status her? 

I tillegg skulle Vei og trafikk se på mulighetene for enveiskjøring i Claude Monets alle. Er det blitt 

fulgt opp? 
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Diskusjon under møtet: 

Det er blitt foretatt en trafikktelling på stedet. Enveiskjøring er nå en politisk sak som legges 

frem for MIK i november. 

Avventer derfor strakstiltak. 

2.7.4 Kadettangen – Kalvøya 

Hvilke planer har kommunen for sikkerhet på Kadettangen fremover?  Da tenker vi både på 

badevakter og vektere på dag- og kveldstid. Samme gjelder for Kalvøya. Blir det noe form for 

vakthold om våren/sommeren? 

Hva med parkering? Alle kan ikke sykle, gå eller kjøre kollektivt. Det finnes flere 

parkeringsmuligheter i Sandvika som bla står nesten tomme i helgene, disse burde vært bedre 

opplyst om. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har brukt mye ressurser på å styre trafikken under store utfartsdager. Det 

foreligger ingen planer om å utvide antall parkeringsplasser.  

Det satses på veiledning av trafikanter som vil bli orientert om alternativer.  

Det er avsatt noen handikap plasser. Når det er fullt så er det fullt…. 

2.7.5 Gangsti fra Kjørbo til Thon Hotellet langs vannet 

Er denne nå blitt utbedret? Sandvika Vel har ved flere anledninger henvendt seg til kommunen 

vedrørende denne. 

Diskusjon under møtet: 

Svar: 

Dette er en sti som går både på privat og kommunal areal. Avtale med privat grunneier. Det ble 

gjort noe oppgradering på stien for 4 år siden. Den delen av stien som går over privat grunn er i 

dårlig forfatning.  Grunneier ønsker at denne delen skal være en smal sti. Utbedring vil føre til 

store naturinngrep. 

2.8 Gjettum Vel 

2.8.1 Returstasjonen Vallerveien / Lindelia; 

1. Hvilke planer / tiltak har Bærum Kommune for returstasjonen nå som byggeprosjektet 

Lindelia bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger er ferdig? 

2. Kan beholdere for glass og metall trekkes inn mot skogen og graves ned? 

3. Hva vil Bærum Kommune gjøre for at området ved / rundt returstasjonen blir bedre for 

parkering ifbm leveranser og at trafikken blir avviklet på en god, sikker og trygg måte? 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune mener at plassen fungerer bra. Flytting vil bli kostbart, estimert til  

kr. 2- 300 000. 
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Bærum kommune arbeider med en pilot på henting av glass og metall hjemme hos brukere. De 

vil avvente erfaringer herifra før eventuelle endringer vil bli gjennomført. Piloten skal gå et år 

frem i tid.  

Returpunkt for kles-retur styres av Eiendom. 

2.8.2  Krysset Vallerveien / Lindelia; 

Det er planlagt utbygging i Gjettumkollen 1 (Avlastningsbarnehagen), boliger i Vallerveien 146 

og Gjettum Låve. Når disse prosjektene er ferdig utbygd, vil trafikken i Vallerveien bli større. 

I krysset Vallerveien / Lindelia vil det være trafikk til / fra Gjettum skole, Returstasjonen, 

Avlastningsbarnehagen, Vallerveien 146, Gjettum Låve, Lindelia Bo og behandlingshjem og i 

tillegg trafikken i nærmiljøet. 

For å sikre en god, sikker, trygg og smidig trafikkavvikling i krysset Vallerveien og Lindelia 

foreslår Gjettum Vel at det etableres en rundkjøring i krysset Vallerveien / Lindelia. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune tar dette til etterretning, men ser ikke for seg at det blir aktuelt med 

rundkjøring på stedet. Innspillet tas med i saken rundt utvikling av eiendommen som Bærum 

kommune har solgt. Kommunen avventer også løsningsvalg mtp. Statnetts høyspentlinje.  

Vellet ber om en helhetsvurdering for å finne gode løsninger. 

2.8.3 Krysset Bærumsveien/Rudsveien: 

Vi har fått flere henvendelser om økt trafikk i Rudsveien, spesielt utkjøring fra Dønskiområdet 

ettermiddager. 

Dette skyldes nok i stor grad de som skal hjem fra skoler og institusjoner i vårt område, og nå 

sist fra Carpe Diem. Til tider står trafikken stille fra krysset og helt opp til Coop-butikken. 

Gjettum Vel foreslår at Bærum Kommune sammen med fylket, etablerer en rundkjøring i dette 

krysset. 

Gangveien på sørsiden av Bærumsveien, under krysset Bærumsveien/Rudsveien, mangler 

belysning. Det var noe lys der tidligere, men det er tatt bort i forbindelse med arbeider gjort i 

Bærumsveien. Det er oppleves som utrygt å bruke gangveien i mørket, og samtidig ser Gjettum 

Vel dette i sammenheng med dialogmøtene vi har med kommunen og sameiene i området, der 

vi også er informert om at det omsettes stoff i dette gangveisystemet når det er mørkt.  

God belysning vil virke preventivt. 

Gjettum Vel ønsker at kommunen snarest mulig sikrer god belysning ved denne gangveien. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune vurderer lys på stedet og ser på trafikkmønsteret – med bla. Radar i 

Rudsveien. 
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2.9 Haslum Vel 

2.9.1 Rekkverket ved Østenåsveien 

Rekkverket ved Østenåsveien har ligget nede i flere år, vil det noen 

gang bli reparert? Saken har vært tatt opp tidligere i dette fora, men 

ingenting skjer! 

Diskusjon under møtet: 

Det ble bestilt reparasjon av rekkverket i september. Nytt rekkverk 

kommer fortløpende. 

2.9.2 Kantklipping 2020. 

Tidligere år er det blitt kantskjært og samlet opp i samme operasjon. 

I år skjæres det og klippes den ene dagen, for så at store kvister og 

greiner ligger ut i veien til neste dag. Ikke heldig i høstmørket. Hører 

det har vært det samme i andre vel. Beboere har måttet fjærene store grener for å komme 

frem. Dette er uheldig, og i verste fall kan det skje ulykker. 

Bilder fra Østenåsveien og Krumveien. 

Diskusjon under møtet: 

Underentreprenør har ikke utført arbeidet i henhold til kontrakt. Korrektive tiltak igangsatt av 

Bærum kommune  

2.9.3 Fortau far Haslum kirke til Kirkedalsveien 

Forespørsel fra beboer. Tidligere møter med planseksjonen har gitt oss forhåpninger at fortauet 

er med i nasjonal transportplan, og vi venter fortsatt. Det har kommet et lite stykke fortau, men 

en lang strekning fra Haslum Kirke ned til Kirkedalsveien mangler. Er det noen planer på gang? 
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Diskusjon under møtet: 

Dette er en fylkeskommunal vei. Det er ikke satt av penger til fortau i statsbudsjettet (NTP). 

Ifølge Viken er kostnadsnivået årsak til manglende prioritering. Innspill kan gjerne sendes til 

post@viken.no.  

2.9.4 Status i utbyggingssaken Øst for Kirkeveien 

Hva er status i utbyggingssaken Øst for Kirkeveien. 

Hvor mange boliger blir det tillatt?  

Er det andre områder ved Kirkeveien som vurderes omregulert? 

Diskusjon under møtet: 

Planprogram for Haslum senter er fastsatt. Det er avholdt oppstartmøte med utbygger, som er i 

gang med reguleringsarbeid. Bærum kommune ber om å få nedskalert planene og har bedt 

utbygger om å ta kontakt med naboene. 

Entreprenør ønsker mer en Bærum-kommune kan anbefale. 

Bærum kommune kjenner ikke til at det skal skje noe med «Arneberg-husene» langs Kirkeveien, 

men det arbeides med planer for Kirkeveien 97, samt 94B og Vestliveien 2B og 97. 

2.10 Skui Vel 

2.10.1 Massehåndtering 

Bakgrunn: 

Store nasjonale infrastrukturprosjekter foregår og planlegges i Bærum. 

Bærum har knapphet på tilgjengelig egnet areal. Det er ikke akseptabelt at Bærums urørt natur 

og truet artsmangfold skal ofres for å deponere/knuse/gjenvinne stein - heller ikke i Marka! 

Steinknuseranlegg i dagen medfører spredning av meget helsefarlig steinstøv som også er 

skadelig for insekter, planter og dyreliv og i bekker og elver drepende for fisken på grunn av 

tilslamming.  

I tillegg inneholder sprengstein nitrogen som skaper problemer for vassdragene ved avrenning. 

Nitrogen lar seg ikke fjerne ved rensing. (Ref også allerede eksisterende problemer med 

overgjødsling pga nitrogen avrenning fra landbruket). 

Vestre Bærum har allerede stort anlegg på Steinskogen og Bane NOR planlegger et meget stort 

anlegg på Avtjerna rundt Lorangmyr.  Dette er den kapasiteten Bærum har. Om det ev. ikke er 

nok, må problemet sees i en regional/nasjonal sammenheng. Alternativt må steinmassene 

skipes ut til mottakere med behov, gjerne til utlandet.  

Spørsmål: 

Det er ikke klima-, natur- og arealklokt å mellomlagre sprengstein i Bærum. Det er ikke 

"kortreist" å frakte massen til steder de ikke skal brukes!  

mailto:post@viken.no
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Hva gjør Bærum kommune for å se massehåndtering i et regionalt perspektiv og ubehandlet 

sprengstein som en eksportartikkel? 

Diskusjon under møtet: 

Se svar under 1. 

Kommunen har over flere år arbeidet både med å skaffe oversikt over store infrastrukturanlegg 

som vil produsere til dels store menger fjellmasser. Gjennom Bærum ressursbank tar 

kommunen i samarbeid med aktørene, grep for å finne bærekraftige måter å håndtere 

masseoverskuddet på, bl.a. gjennom å se på eksportmuligheter. 

Bærum ressursbank optimalisere massehåndtering – transport, opptak og gjenbruk.  

Intensjon er å redusere transportbehovet.  

Bærum kommune arbeider på alle fronter pga. omfanget av massehåndtering, og ønsker en god 

dialog med lokalmiljøene.  

2.10.2 Dyrket mark 

Bakgrunn:  

Bærum kommune har forpliktet seg og vedtatt å være restriktiv til nedbygging av natur og 

dyrket mark. 

Spørsmål 

Hvor mange daa dyrket mark ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 2017, 2018, 

2019 og så langt i 2020? 

Hvor mange daa dyrkbar mark ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 2017, 2018, 

2019 og så langt i 2020? 

Hvor mange daa natur områder/grøntområder ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 

2017, 2018, 2019 og så langt i 2020? 

For dokumentasjon oppføres daa med tilhørende gbr. og adresse. 

Gi gjerne oversikt over en lengre periode enn angitt. 

Diskusjon under møtet: 

Svar: 

Hvor mange daa dyrket mark ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 2017: 1,3 daa, 

2018: 5,4 daa, 2019: 59,6 daa og så langt i 2020: 0?  

Hvor mange daa dyrkbar mark ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 2017: 0,3 daa, 

2018: 5,1 daa, 2019: 0 og så langt i 2020: 0?  

Hvor mange daa natur områder/grøntområder ble nedbygget eller regulert nedbygget i Bærum i 

2017, 2018, 2019 og så langt i 2020?  

For dokumentasjon oppføres daa med tilhørende gbr. og adresse. 2019 er Fossum-utbyggingen. 
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Gi gjerne oversikt over en lengre periode enn angitt. Se KOSTRA: 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/baerum/landbruk?aar_0219=2017+2018&checkbox

_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true  

2.10.3 Dyrket mark som legges brakk 

Bakgrunn 

Det er driveplikt på dyrket mark likevel registreres en økning i at dyrket/dyrkbar mark legges 

brakk, delvis på grunn av redusert beiting. 

Etter en tid med gjengroing foreslås området nedbygd.  Men vi ser også gårdbrukere som 

forbilledlig benytter "beitepusser" for å holde vegetasjon og uønskede arter ned. 

Spørsmål 

Hva gjør kommunen for å sette makt bak kravet om driveplikt? 

Hva gjør kommunen for at dyrket/dyrkbare områder ikke gror igjen?  

For typiske beiteområder som ikke er beitet er en mulighet er å motivere for (pålegge) bruk av 

beitepusser? 

Diskusjon under møtet: 

Svar: 

Hva gjør kommunen for å sette makt bak kravet om driveplikt? Purrer opp, befaringer, 

oppfordrer til jordleie, kontroll for oppfølging av produksjonstilskudd og Regionalt MiljøProgram 

(RMP).  

Hva gjør kommunen for at dyrket/dyrkbare områder ikke gror igjen? Hevder driveplikten 

For typiske beiteområder som ikke er beitet er en mulighet er å motivere for (pålegge) bruk av 

beitepusser? Gjøres på vanskelig tilgjengelige steder (eks Ostøya) og noen av kommunens 

arealer (eks. Storøyodden) 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Det er en løpende dialog om jordleie, lokalt miljøprogram, etc.,  

Bærum kommune hevder driveplikt.  

Sanksjonsmuligheter kan være at en mister økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen 

dersom en ikke oppfyller krav. Det er ikke tradisjon i Bærum kommune for å bruke Jordloven 

som pressmiddel mot grunneierne. 

2.10.4 Parkering av renovasjonsbiler på privat eiendom ved boligområder 

Bakgrunn 

Etter at renovasjonstjenesten i Bærum er blitt privatisert er renovasjonsfirmas 

komprimatorbiler blitt parkert på privat eiendom Ringeriksveien 193A Gbr 77/80. 

Dette har medført lukt problemer, fugler og rotter som drar søppel utover. Det er også lagret 

illeluktende søppeldunker ned mot Isielva. 

Det pågår også diverse vedlikeholdsarbeid på bilene utenfor vanlig arbeidstid.  

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/baerum/landbruk?aar_0219=2017+2018&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/baerum/landbruk?aar_0219=2017+2018&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
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Dette er påklaget av naboer på begge sider av Ringeriksveien og Skui Vel, men ingenting har 

skjedd som vi kan erfare. 

Spørsmål 

Hva gjør kommunen for å finne egnet sted til parkering/lagring av renovasjonsbiler? 

Et forslag kan være på kommunens grunn på nedre del av Isi miljøstasjon. 

Er stedet, Ringeriksveien 193A, godkjent for vedlikehold av motorkjøretøyer?   

Diskusjon under møtet: 

Svar:  

AW; NB henger vel også sammen med klagen på forsøpling knyttet til Skuiveien se 2.10.7? 

Byggesak er på den saken  

Som nevnt er renovasjonsordningen satt ut etter egen avtale og kommunen styrer således ikke 

operatørenes håndtering av sin kjøretøyspark mht parkering og vedlikehold. Det forutsettes 

operatøren overholder gjeldende regler og forskrifter.  

Kommunen har således ikke pågående utredning om alternative steder for parkering av 

renovasjonsbiler. 

Ad godkjenning Ringeriksveien 193 a må regulering sjekke 

Ytterligere påpekt under møtet: 

Bærum kommune har sagt ifra til entreprenør.  

Isi kan ikke tilrettelegge for parkering av renovasjonsbiler pga. plassmangel. 

Ringeriksveien 93 a er regulert til industriformål, og parkering/lagring/vedlikehold anses å ligge 

innenfor gjeldende regulering. 

Bærum kommune vil følge med og vurderer eventuelle problemer. 

2.10.5 Isi 

2.10.5.1 Reguleringsplanens bestemmelser 

Forhold vedrørende Isi anlegget og har vært og er et problem i en årrekke. 

Reguleringsplanens forutsetninger (av 2007) blir ikke fulgt opp av Bærum kommune. 

1. Vedtatte fortau har ikke blitt bygget 

2. Vedtatte gang/sykkel veier har ikke blitt bygget 

3. Bilopphuggeriet har ikke blitt flyttet. 

4. Estetiske forbedringstiltak er dårlige, området har blitt betydelig styggere de senere årene 

Spørsmål: 

Hvilken fremdriftsplan har Bærum for å gjennomføre dette, vedtatt for 13 år siden? 

Når vil dette være brakt i orden? 

Diskusjon under møtet: 

Dialog mellom Bærum kommune og fylkesmannen om tolkning av reguleringsplanen og en 

avklaring av hva den enkelte aktør må forholde seg til. Kommunen er avhengig av søknad om 
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tiltak eller at det fremmes ulovlighetssaker for at forhold vil bli tatt opp. Flott med varslinger fra 

lokalmiljøet, men Byggesak har et etterslep på ulovlighetssaker. 

Bilopphugging er ikke omfattet av reguleringsplanen. Det foreligger avtale mellom bruker og 

eiendomsbesitter, og bilopphuggeriet var startet før regulering av området  

2.10.5.2  Ødeleggelser i Naturvernområder: 

Naturvernområder angitt og vedtatt i reguleringsplanen benyttes av industrien, og Bærum 

kommune ignorerer dette, ref områdene S-N6 og S-N5. Bestemmelsene sier: «Innenfor 

områdene skal eksisterende terreng og vegetasjon bevares».  Noen mindre striper langs vei er 

angitt som midlertidig trafikkområde. (dvs ikke varig). Områdene anholder også kulturminner 

som skal bevares.  

Bærum kommune påsto i brev fra januar i år at dette var en sak mellom grunneier og bruker, et 

svar som er både utilfredsstillende og feil. Det er kommunens ansvar å påse at 

reguleringsbestemmelser blir fulgt. 

Spørsmål 

Hva gjør Bærum kommune for at skadene på naturvernområdene blir rettet opp snarest, og det 

etableres en gjennomføringsplan for restaureringen? 

Diskusjon under møtet: 

Ulovlighetssak som følges opp. 

2.10.5.3 Isi-området preges av "forslumming 

 Dette forsterkes av at Bærum kommune ikke gjennomfører nødvendige reparasjoner og 

utbedringer. Eksempler på sistnevnte er gjerdet mot miljøstasjonen langs vei T-2, dette har vært 

ødelagt i store partier i månedsvis uten at det utbedres. Lyktestolpen ved rundkjøringen mot E-

16 ble påkjørt for flere måneder siden, ingen utbedring. Trafikkskiltet på sydøstsiden av samme 

rundkjøring ble påkjørt for flere mnd. siden, ligger flatt nede, men ingen reparasjon gjøres. 

Bærum er en kommune som deler ut dagbøter til private pga. mangelfull oppfølging av egen 

eiendom slik at det oppstår visuell forsøpling.  

Spørsmål 

Hvilken gjennomføringsplan har Bærum kommune for å rydde opp? 

Diskusjon under møtet: 

Bruk: «Meld en feil» – appen. 

2.10.5.4 Støyforurensning 

Isi miljøpark har ikke entydige grenser for støyforurensning. Dette må etableres!  

T-1442 må forstås, og området kategoriseres, av Bærum kommune, slik at støykonsulenter ikke 

kan velge og vrake blant de tabellverdiene som T-1442 inneholder. Følgende gjelder for Isi: 

1. Isi miljøpark er ikke en døgnkontinuerlig virksomhet iht T-1442, og  

2. Samlet sett finnes betydelige innslag av impulsstøy.  
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3. Det er derfor de strengeste utslippsverdiene i T-1442 som skal legges til grunn, og lyden 

skal beregnes for verste døgn, ikke årsgjennomsnitt.  

4. Tidsrommene for hhv dag, kveld og natt skal være beskrevet. 

Pr i dag tar aktører på Isi ikke hensyn til støygrensers og gjør som det passer de, fordi støy 

grensene er uklart definert. Vi mener at dette viser at Bærum kommune må tilegne seg bedre 

kompetanse på støyspredning og støymåling, da praktisk erfaring viser at konsulentselskaper i 

praksis lett skriver «det som passer oppdragsgiveren». 

Spørsmål 

Støyforholdene rundt Isi er pr i dag uakseptable og har vært det i lang tid. Hva gjør kommunen 

for å få orden på dette innen kort tid? 

Diskusjon under møtet: 

Støy ligger under folkehelsekontoret. Det er gjort støymålinger, og kommunen avventer saken 

Franzefoss og Østlandsjord har hos Fylkesmannen. 

2.10.5.5 Forsøpling rundt Isi 

 Det er mye tilfeldig forsøpling rundt Isi. Årsakene er last som faller av tilhengere, og ulovlig 

kasting når folk bommer på åpningstidene. Siden det er umulig å arrestere den enkelte, må 

Bærum kommune bære et objektivt ansvar for forsøplingen - fordi den ikke hadde skjedd uten 

at Isi miljøpark ligger der den ligger. Det må etableres hyppige rutiner for søppelfjerning langs 

veiene i området. 

Spørsmål 

Hvilke tiltak vil kommunen sette inn for å få slutt på forsøplingen og hvilke rutiner har de for å 

rydde opp det som likevel måtte dukke opp rundt anlegget? 

Diskusjon under møtet: 

Kommunen ønsker en holdningsendring hos befolkningen. Kommunen rydder rundt i 

kommunen når en blir gjort oppmerksom på lokal forurensing. 

Kommunen arbeider med mobile mottak. Som vil komme i gang neste år – løsningen vil være 

konteinerbasert. «Mini Isi på tur». Det påpekes at disse må være bemannet der de er blitt satt 

ut. 

Det ryddes rundt Isi, bla. ved en årlig aksjon med det lokale idrettslaget. Det foretas også 

politikontroller, samt undersøkelse av avfallets opphav når det hensettes utenfor anlegget. 

Kommunen overvåker og sikrer gamle fyllinger for å hindre forurensning av grunnvann. 

2.10.5.6 Stoppe ulovlig og skadelig virksomhet. 

Isi miljøpark er svært nær nabo til mange naturvernområder og naturreservater. Bærum 

kommune promoterer seg selv som miljøvennlig og opptatt av bærekraft. Det savnes handling 

som understreker og oppfyller de gode intensjoner og fine presentasjoner.  

Ett eksempel på dette er pukkverket til Østlandsjord som har fått lov til å spre helsefarlig og 

miljøskadelig steinstøv i årevis, i strid med norsk lov til skade for både menneskene og 
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naturreservatene i området, uten at kommunen reagerer. Dette gjør at utslippene både av støy 

og støv stoppes, og at biler ikke drar med seg steinmel og steinslam ut på offentlig vei. Dette 

øydelegger kjøretøy for oppsittere og andre som ferdes på veien. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er dokumentert at steinstøv er sterkt helseskadelig 

(gir diverse lungesykdommer) og er et meget effektivt innsektsmiddel i kilometers omkrets 

rundt steinknuseranlegg. 

Spørsmål 

Mener Bærum kommune at denne unnfallenheten er forenlig med den profilen som kommunen 

promoterer av seg selv?  

At kommunen har latt virksomheten pågå i årevis, tross at den ikke er i henhold til 

reguleringsplanen er ikke formildende, snarer tvert imot. Det ligger nærliggende å spørre:  

Er det bakenforliggende årsaker til dette som ikke er tilstrekkelig opplyst? 

Hva vil kommunen konkret nå gjøre for å få orden på forholdene innen kort tid?  

Diskusjon under møtet: 

Saken ble ikke spesielt adressert.  

2.10.6 Kjaglidalen oppgradering av Kjaglidalsveien 

Det refereres til uttalelse til fra Bærum Natur og Friluftsråd med flere organisasjoner deriblant 

Skui Vel, av 25.8.2020 

Kjaglidalen planlegges stengt i 5 år pga bygging av E16 og oppgradering av Kjaglidalsveien. 

Dette medfører at Kjaglidalen blir utilgjengelig for friluftsliv fra Bjørum Sag, og i varierende grad 

langs veien, i svært lang tid.  

Oppgradering av Kjaglidalsveien til landbruksvei kl 3 og 4 for tømmertransport medfører store 

inngrep som vil skade Kjaglidalen naturreservat. Deriblant trollbærmåleren som er uhyre sjelden 

og har sin eneste forekomst i Norge i Kjaglidalen. 

En så stor oppgradering av veien, i praksis en helt ny og mye større vei, er ikke hjemlet i  

forskriften fra 2015, om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat, som ikke tillater 

oppgradering av Kjaglidalsveien gjennom reservatet utover tilstanden på vernetidspunktet. 

Verneforskriften for reservatet fra 2015 (§6) presiserer at "Nødvendig motorisert ferdsel i 

forbindelse med jord og skogbruk" skal skje på "eksisterende veier". Og §4. "j) Merking, rydding 

og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skogsveier og gamle ferdselsveger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet». Dvs. muligheten for veiutbedring etter søknad  i den gamle 

forskriften fra 2005 er nå fjernet. Det holder ikke, og mangler skriftlig juridisk grunnlag, at FMOV 

hevder at intensjonen var å ikke endre på forskriften, når den i praksis er endret. 

Spørsmål 

Hva gjør kommunen for å forhindre stengning av veien i 5 år, anleggsinngrep i naturreservatet, 

og finne andre alternativer for skogeierne enn å frakte tømmer gjennom Kjaglidalen 

naturreservat. Det er kortere til eksisterende skogsbilvei nordover! 
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Diskusjon under møtet: 

Prosjektet og grunneier er blitt enige om kompenserende tiltak på oppgradering av vei innover 

Kjaglidalen. Kommunen foretar seg foreløpig ikke noe… 

Turfolket anbefales å bruke stien fra Isi for å komme til Kjaglidalen 

2.10.7 Brenna gård forsøpling 

Det har foregått og foregår plassering av skadede, avskiltede, utbrente og kondemnerte 

kjøretøy på Brenna gård i strid med reguleringsplan. Dette medfører vesentlig 

forurensningsfare. Det ble fra Bærum kommune gitt pålegg med frist og dagbøter fra 

kommunen for å rydde opp innen 1. september. 

Spørsmål 

Det er uklart om forsøplingen med forurensningsfare er ryddet opp og opphørt. Hva er status på 

saken? 

Diskusjon under møtet: 

Håndteres av byggesak som en ulovlighetssak. Pålegg om å fjerne det 29/7 ble påklaget 18/8. 

Klagen kommer opp i planutvalget i november. Dagmulkter og engangsmulter vil virke før 

klagesaken er ferdigbehandlet. 

Vellet anbefales å følge med på den politiske saksbehandlingen. 

2.11 Eiksmarka Vel 

2.11.1 Fortau langs Vollsveien 

En del av våre innbyggere sykler ned til Lysaker og bruker fortauet. Det trenges en vesentlig 

oppgradering av fortauet nederst i Vollsveien (fra broen over togbanen og oppover). Det er en 

del farlige steder for både fotgjengere og syklister. 

Tidlig dialog med kommunen ifm. solgte eiendommer og utvikling av disse. Østerås Bo- og 

behandlingssenter (Eiksveien 73) – en mulighet for å starte. 

Vi har behov for tidlig dialog med kommunen når kommunen selger en eiendom. Vi ønsker å 

diskutere før eiendomsutviklere har innledende samtaler med kommunen slik at vi kan ha reell 

medvirkning. 

Vi har hørt at kommunen har solgt Eiksveien 73 til en eiendomsutvikler og vi finner ingenting i 

kommunens nettsider om planer for denne. Området ligger inntil Eiksmarkas Vels grense og en 

utvikling av eiendommen vil innebære nødvendig vurdering av infrastruktur mhp. veier osv. Vi 

ønsker å få informasjon eller å vite hvor vi kan finne denne.  

Diskusjon under møtet: 

Vollsveien: Dette er et kjent problem, men veien er fylkesvei. Det er lite tilgjengelig areal for 

utvidelse. Mulig at Gjønnes-diagonalen kan medføre forskyvning i trafikken. 

Eiksveien 73: Byggesaken er godkjent – Bærum kommune står fortsatt som eier av 

eiendommen.  
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2.11.2 Lokal legetilbud 

Eiksmarka hadde 2 legekontorer; ved senteret og i Grini næringslivbygget. I dag har legene ikke 

kommet tilbake til senteret (for dyrt) og de som var i Grinibygget har flyttet til Fornebu. Det er 

ventetid hos alle legene i Østerås legesenter som er nærmest. Hvordan kan vi ved kommunens 

hjelp sikre at det er legedekning i Eiksmarka Vels sitt område. Jo mer lokalt, jo mindre 

forflytting. 

Diskusjon under møtet: 

Svar v Grete Syrdal;  

Det er riktig at det på Eiksmarka senter tidligere var en fastlege.  Han har nå samlokalisert sin 

praksis med Eikeli-klinikken som er drøye 4 km unna. 

Eiksmarka legekontor er flyttet til Fornebuporten legesenter sammen med to nylig etablerte 0-

hjemler.  

Endringene er som det påpekes utløst av både bygging av nytt senter, men også som følge av 

etablering av flere nye 0 hjemler for fastleger i kommunen.  

Fastlegene er selvstendig næringsdrivende og etablerer seg der de selv ønsker. 

Erfaringsvis er det flere faktorer som påvirker deres valg av lokasjon, herunder kontraktsvilkår, 

husleie etc, samt hvordan de vurderer grunnlaget for aktivitet ift det antall listepasienter de 

ønsker.  Kommunen er i regelmessig dialog med fastlegerepresentanter og med alle nyetablerte 

fastleger. Geografiske oversikter over hvor det er ledig listekapasitet, ventelister etc er slik sett 

kjent og kommunen oppfordrer til at etablering i områder som har lavere dekning enn andre. 

Det vil være gunstig, særlig for en nyetablert lege. Kommunen skjelte til dekningsgrad da de nye 

0 hjemlene ble tildelt etter søknad. Ved flytting av praksis har fastlegen meldeplikt til 

kommunen. 

Avstandene innad i Bærum vurderes som små og kommunen har ikke praksis for å pålegge, 

subsidiere eller på annen måte styre etablering i et konkret område med unntak av gjennom 

informasjon og veiledning slik det fremkommer over.    

2.11.3 Kommunens nettside – varsling av innlegg i pågående saker 

Vi har gitt innspill flere ganger om å innføre et varslingssystem som Vellene og andre kan 

abonnere på slik at vi kan får epost når nye innlegg kommer inn til en pågående sak. Vellene 

bruker mye av sin «frivillig» tid på å følge viktige byggesaker, reguleringssaker, kommunale 

planer og strategier, utvalgsmøter m.m. Vi vil sette stor pris på det. 

Diskusjon under møtet: 

Det arbeides med en -digital løsning i plan- og byggesaksdialogen. Det utredes og vurderes en 

abonnementsordning der en får varsler om hva som skjer i det lokale området. Kommunen 

håper å få løsningen på plass i 2021. 
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2.11.4 Søppelkasser 

Oppdatere søppelkasser i område slik Oslo har med varsling om tømming. Det er bl.a. fugler 

som roter i kassene og mye søppel – deriblant plast som flyter overalt og det er ikke bra for 

faunaen i Bærum. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har etablert et pilotprosjekt der kassene varsler når de blir fulle. Bruk vil 

bedre tømmefrekvensen betraktelig 

Nedgravde konteiner har stor kapasitet og er plassert ut flere steder.  

Bærum kommune arbeider med «komprimator-kasser» som går på solceller.  

Hvordan kan det skapes holdningsendringer til hvordan folk legger fra seg avfallet? 


