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1 Hagabråten Vel 

1.1 Hvordan fungerer ordningen med el-sparkesykler i Bærum 

Stort sett står el-sparkesyklene i Bærumpent oppstilt på oppmerkede plasser, og vi har unngått 

rotet som er i Oslo. Bra! 

Men; fungerer el-sparkesyklene etter hensikten?  

Var det ikke å gjøre det enklere å komme til buss og T-bane og forbedre det totale kollektiv-

transporttilbudet? 

Eller er det blitt gøy-sykler for unge mennesker? Ikke noe galt i det, i så fall, men det er kanskje 

ikke kommunens oppgave? Da kan de like godt kjøpe sykkel selv? 

Jeg antar det er gjort eller vil gjøres undersøkelser om dette. Selv om det ikke koster kommunen 

penger, så er det noe kommunen “velsigner”. 

En annen ting er at vi har gått mange runder med Tier i Hagabråten vel. Tier tok seg til rette på 

vår eiendom og malte parkeringsplass på asfalten. Etter mange runder med bl.a. Christian Reid i 

Tier, og mange måneders venting og purring, kom Tier endelig opp med en løsning der de satte 

opp parkering på kommunal grunn. Det var en tung vei å få dem til å ta action. 

Kommunen virket i dette helt fraværende. Skal man slippe kapitalister løs, må en offentlig 

instans overvåke/kontrollere. Det gjorde de ikke her. De var tause som i graven. 
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Tjener forresten kommunen noe penger på dette, eller er det fritt fram for Tier når det gjelder 

økonomi? 

Så altså: kan vi få en rapport med erfaringer med eksperimentet? For det var en forsøksordning, 

var det ikke? 

Svar: 

Bærum kommune ønsker med el-sykkeltilbudet å bidra til:  

⎯ bærekraftig bevegelsesfrihet,  

⎯ komplettere kollektivtilbudet,  

⎯ tilbud til innbyggerne. 

Det er opprettet et samarbeide med et større seriøst selskap, og tilbudet skal nå ut til hele 

kommunen. Kommunen har krav til ryddighet, dvs. el-sykler skal plasseres slik at de ikke er til 

hinder for annen trafikk. Systemet fungerer nå rimelig bra etter hensikten. 

Dette er et pilotprosjekt med 4 års varighet, men det er stor sannsynlighet for at det vil fortsette. 

Bærum kommune har avtale om el-sykkelutplassering og bruk med Ruter, Ruter har igjen avtale 

med Tier. Henvendelser vedrørende ordningen skal derfor gå til Tier, ikke direkte til Bærum 

kommune. Kommunen publiserte en undersøkelse om ordningen til sitt innbyggerpanel 11. 

oktober.    

Tier har i dag satt ut ca. 1 000 kjøretøy knyttet til omtrent 300 parkeringssoner. Antall 

utplasserte el-sykler vil bli betraktelig redusert om vinteren og få begrenset virkeområde til bare 

lavereliggende områder i kommunen. 

Så langt er erfaringene gode. Det er blitt vesentlig bedre orden på bruk og parkering. 

Tilbudet skal nå testes ut mot «Ruter appen». 

Brukers forsikringsansvar er ikke avklart og Bærum kommune vil ta dette opp med Ruter og be 

om at informasjon blir publisert. 

2 Nedre Ramstad Vel 

2.1 Farlig elsykkelparkering på Ramstadsletta 

Nedre Ramstad Vel etterlyser svar på brev om parkering av el-sparkesykler. Saken gjelder 

parkeringsproblemer på Ramstadsletta, sendt Bærum kommune den 13. juli 2021. 

I brevet heter det bl.a.: 

Frasetting av sykkel foregår ofte i ”nærmeste hekk” eller ”midt i veien”, noe som skaper 

problemer for beboere, som får sin hekk skadet - eller biler med fører og passasjerer som 

kan bli skadet i sammenstøt med feilplasserte sykler. Syklene står ikke støtt og velter her 

hvor de er blitt plassert. 

Det finnes bedre alternativer til parkering på Ramstadsletta - om det er der de må stå, 

eller litt lenger ned ved Solvikveien, før undergangen ved E18. Der hvor Bærum 

dyrehospital holdt til. 
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Må den stå på Ramstadsletta, kan forslaget være ved garasjene ved rekkehusene på 

Ramstadsletta. 

Vi forventer at Bærum kommune kommer til bake til Nedre Ramstad Vel - og alle andre 

vel - for å finne ”gode og trygge” steder å ”parkere” el-sparkesykler i Bærum. Det er lite 

ønskelig at parkeringen og bruken av el-sparkesyklene øker faren for alvorlige ulykker! 

Hensikten er sikkert å gjøre det trafikk-sikkert for brukerne og Bærums beboere. 

Svar: 

Se svar på 1.1 

3 Tanum Vel 

3.1 Sikre Østre Jong for allmenheten 

Tanum Vel har overlevert en rapport med ideskisser til fremtidig bruk av Østre Jong som sikrer 

området for allmennheten og som en grønn lunge og forbindelse mellom Sandvika, Bjørnegård 

og opp til Tanumskogen og marka. Den skal være til behandling i administrasjonen men vi har 

ikke fått noen tilbakemeldinger på saken – Hva skjer? 

Svar: 

Saken har blitt forlagt, men er nå lokalisert og ligger i sekretariatet til formannskapet.  

Bærum kommune henter frem dokumentet og vil gi tilbakemelding til Tanum Vel. 

Generelt må arealbruk avklares i kommuneplanens arealdel.  

Saken bør spilles inn til arealplanen og med behov for mulige arealervervelser/reguleringsplan. 

3.2 Bygge tur og gangvei til Vestmarksetra 

Vi vet det arbeides med dette viktige prosjektet og at flere alternativer er fremmet fra ulike 

interessenter. Dette er viktig for tilgang til marka på en trygg måte – når kommer forlag til 

reguleringsplan og oversikt over prosjektet? 

Svar: 

Utredninger er under arbeid. Bærum kommune har som målsetting å få fortgang i saken,  først 

utarbeides det en reguleringsplan (av totalt tre) som ventes behandlet av de folkevalgte i nov 

2021. Deretter må det klargjøres hvordan en skal kunne bruke masser fra vannverket. Bærum 

kommune ser for seg at byggeprosessen starter opp i 2022. 

Strekningen Sopelimkroken - Kattås vil komme først. 

4 Holtekilen Vel 

Holtekilen vel representerer beboere på sørsiden av E18 mellom Strand og Lysaker. Vår fokus er 

naturlig nok utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Strand.  
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4.1 Barna 

⎯ må ha en sikker skolevei. Mange foreldre er bekymret for situasjonen nå som utbyggingen er 

i gang. Michelets vei er en smal vei og i perioder vil nåværende bom bli åpnet og all trafikk 

vekselvis bli dirigert mot enten øst eller vest. I tillegg vil det være betydelig anleggstrafikk. 

Kan kommunen ta initiativ til dialog mellom foreldre, skole, politi og Statens Veg 

Vesen/Skanska om tiltak for å trygge skoleveien i anleggsperioden? Michelets vei er 

kommunal og SVV henviser til Bærum kommune for tiltak. 

⎯ Holtekilen Vel har tatt opp med Statens Veg Vesen at planlagt kryssing av ekspress sykkelvei 

på østlig side av Michelets vei/ Vestre lenke mot Fornebu ved ferdigstillelse av prosjektet 

ikke er godt nok planlagt. Kollisjon mellom små skoleelever og voksne menn på 100 kg som 

kommer syklende i 40km/t kan medføre dødsulykker. SVV sier de har sett på 

problemstillingen men at det er utfordrende å finne løsning. Kan Bærum Kommune som 

regulerende myndighet bidra til en løsning? Holtekilen Vel foreslår en bro av liknende type 

som den man bruker til å krysse jernbanen mellom Markalleen/Jernbaneveien på Stabekk. 

Svar: 

Vei og trafikk har jevnlige dialogmøter med Statens Vegvesen om problemstillingen. Michelets 

vei vil være blindvei i hele byggeperioden, og det vil bli gjennomført lokale fartsmålinger. 

Del 1 - Kommunen er klar over at det er kommet inn bekymringsmelding som gjelder skolevei fra 

Nedre Høvik mot Lysaker skole. Det er i dag flere alternative veier å gå til skolen, men med 

stadig endringer er det viktig at beboere/skole/FAU mm til enhver tid er informert. 

Kommunen hadde i september i år et møte med E18-prosjeket. De vil sammen med kommunen 

videre ta initiativ til flere informasjonsmøter, der de blant annet vil gå igjennom status og planer 

for omlegging av skoleveier. 

Prosjektet vil også ta direkte kontakt med Lysaker skole, og vil i løpet av oktober gjennomføre en 

«tungbil-demo» hvor elever får lære om blindsoner mm for lastebiler. 

Kommunen har i tillegg bedt om følgende: 

⎯ flere trafikkvakter før og etter skoletid, da særlig ved krysset Oksenøyveien-Michelets vei 

(ved undergangen) 

⎯ at det skal etableres venteplass for lastebiler inne på anleggsområdet (de skal ikke bruke 

veien som vente/snu-plass) 

⎯ tydeligere merking av gangtraseer (det skal ikke være tvil om hvor man skal gå) 

⎯ bedre belysning rundt anleggsområdet og veiene rundt 

Michelets vei vil gjennom hele perioden være en blindvei fra Strandkrysset, det vil derfor ikke 

være mulig å kjøre gjennom. Veien har fartsgrense 30 km/t, fartshumper og fortau. Vei og 

trafikk vil følge opp med fartsmålinger og tiltak om det skulle være behov. 

Del 2 - Statens Vegvesen utreder og ser på flere alternativløsninger. 
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Før sommer ble det gjennomført en risikoanalyse på krysningspunkter på hovedsykkelveg. De 

jobber nå videre med å ferdigstille en rapport, som blir brukt som en del av grunnlag til en 

endelig beslutning rundt utformingen av hovedsykkelveien forbi Michelets vei. 

4.2 Støy i anleggsperioden 

⎯ Statens vegvesen har fått mandat til å bygge ny E18 og Bærum kommune er regulerende 

myndighet. Vi er lovet mye støy, støv og andre plager. Vi er opptatt av at de som er mest 

berørt av utbyggingen blir sett, hørt og ivaretatt av regulerende myndighet. Hvordan har 

Bærum kommunes administrasjon, Folkehelsekontoret, Kommuneoverlegen og 

Kommuneadvokaten tenkt å sikre at de mest utsatte blir ivaretatt? I Holtekilen Vel har vi 3 

eiendommer som peker seg ut men Bærum kommune har valgt å ikke ta stilling til spesifikke 

eiendommer. Retningslinje T-1442 tar utgangspunkt i støyoverskridelser i ca. 14 dager. Her 

snakker vi 7 år. Retningslinje T-1520 omhandler ekstra varsomhet ved kombinasjon av støv 

og støy. SVV sier denne retningslinjen ikke ligger i vedtatte reguleringsplan og at de derfor 

ser helt bort i fra denne? Hva tenker Bærum Kommune? Om lovverket ikke er godt nok, 

hvordan forholder man seg da til store overskridelser over mange år? Vi etterlyser 

engasjement og hjelp. 

Svar: 

Arbeidet er styrt av Statens vegvesen, men Folkehelsekontoret med kommuneoverlegen kan ta 

affære når det gjelder støy, støv og forurensning. 

Meldinger om støy og helseproblemer meldes over Bærum kommunes (folkehelsekontorets) 

nettsider, der det ligger et eget skjema som anbefales benyttet. Saker må konkretiseres direkte 

mot utsatte folkegrupper/eiendommer – de som opplever det. 

Statens vegvesen vil holde en åpen dag om sakskomplekset den 25. oktober (Philip Pedersens 

vei).  

5 Østre Stabekk Vel 

5.1 Problemer rundt utbygging av E18 

1 Etter forurensningsforskriften § 5-4nr. 1 gjelder en støygrense på 42 db LpAeq,24h 

innendørs i eksisterende bygning. S 

SVV E18 prosjektgruppe er utelukkende opptatt av støybilde etter utbygging (som 

reguleres av T-1442). Noen har nylig målt innendørs støy på over 60 db. SVV’s E18 

prosjektgruppe fraskriver seg ansvar for dette. De viser til at situasjonen vil bli bedre 

etter utbygging.  

Dette er ikke holdbart. Barn kan ikke leve store deler av sin oppvekst under slike forhold. 

Situasjonen er fortvilet for altfor mange. Pensjonister som er hjemme på dagtid vet ikke 

hvor de skal gjøre av seg. Folk får ikke sove om natten og selv på lørdager starter 
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arbeidene tidlig. Etter at anleggsarbeidet startet er det ikke mulig å få solgt boliger i 

nærheten av E18 uten markante prisreduksjoner.   

SVV må iverksette tiltak for disse boligene snarest mulig. De kan ikke nøye seg med å vise 

til at forholdene blir bedre om 7-8 år. 7-8 år er ikke et «midlertidig avvik» iht. 

forurensningslovens § 5-4 nr. 4. 

Det er SVV som er ansvarlig for støyen fra E18. Om SVV E18 prosjekt ikke er ansvarlig, så 

må det være noen hos SVV sentralt som er ansvarlig for den økende støysituasjonen som 

beboerne nå opplever.  

SVV plikter å kartlegg innendørs støynivå ned til 35 dB LpAeq,24h, jfr. 

foruresningsforskriftens § 5-5. 

Beboere har forsøkt å ta dette opp med Bærums kommuneoverlege (som er relevant 

forurensningsmyndighet) både pr. e-post og telefon ved flere anledning, men det påstås 

at vedkommende har gjort seg utilgjengelig. (Om det er tilfelle vet vi ikke.) 

Situasjonen er fortvilet og vi håper inderlig at noen kan hjelpe beboerne langs E18 

mellom Lysaker og Strand. 8 år uten rolig søvn og egnede oppholdsrom vil gå på helsa 

løs. 

2. SVV E18 prosjekt er i gang med å beregne støy for beboerne etter at ny E18 mellom 

Lysaker og Strand er ferdig utbygget. Dette for å avgjøre hvilke tiltak de skal tilbys.  

I den forbindelse opplyser de at de følger T-1442/2016 for å beregne støy basert på 

prognoser.  

I nettmøte mandag 27. september opplyste de at de beregner støy med utgangspunkt i 

2045, dvs. om 24 år fra i dag. Det kan være fordelaktig for SVV å operere med et så langt 

tidspunkt ut i tid, fordi de da kan «anta» at en høyere andel tungtransport går på el, som 

er mer støysvak. Om tungtransport kommer over på el innen den tid (og i hvilken grad) 

er beheftet med stor grad av usikkerhet. SVV har så langt ikke villet fremlegge de 

prognosene som ble utarbeidet forut for byggestart (rundt 2017). 

Ifølge reguleringsbestemmelsene er SVV forpliktet til å beregne støy iht. T-1442 pkt. 

3.2.2 som lyder:  

Beregningene skal vise en prognosesituasjon og bør ta høyde for utvikling anslagsvis 10 - 

20 år fram i tid.  

Det fremgår av sammenhengen at denne prognosen skal utarbeides i forbindelse med 

vedtakelse av reguleringsplan (slik den ble i 2017) og en situasjon som er 10 og 20 år 

frem i tid, dvs. 2027 og 2037. Prognosen skal vise «verste tilfelle-kombinasjon» av de to 

situasjonene. SVV hevder at prognosen skal foretas 20 år etter at anlegget er i drift, men 

det får vi ikke til å rime med ordlyden i T-1442/2016. Dessuten skal de beregne både 10 

og 20 år etter reguleringsplan for å finne frem til verst tenkelige tilfelle.  

Det er viktig at vi får mest mulig realistiske prognoser, slik at folk som blir utsatt for mye 

støy de neste 10-årene, faktisk får de tiltakene de har krav på.  
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Oppsummering:  

ØSV trenger hjelp fra Bærum kommune til å sikre akseptable forhold langs E18, i nåværende 

situasjon hvor nesten alt av støyskjerming er revet ned. Folk skal bo og vokse opp langs E18 også 

under anleggsperioden. 7-8 år er ikke midlertidig. Anleggsstøyen er plagsom, men med økt E18 

støy på toppen blir situasjonen uholdbart.  

I tillegg trenger vi hjelp av Bærum kommune til å sikre at SVV foretar beregninger som avdekker 

verst tilfelle situasjon i 2027 og 2037 (ikke 2045), og at tiltakene blir tilbudt til alle som rammes 

av denne støyen.  

Adele Os og Christine Eng, som er hhv leder og nestleder i ØSV, er jurist og arkitekt og stiller 

gjerne i diskusjoner, både med Bærum kommune og med SVV om Bærum kommune ønsker det. 

Svar: 

Se sak 4.2 

6 Gjettum Vel 

6.1 Flueplagen i Rudsdalen og på Dønskitoppen 

Flueplagen i Rudsdalen og på Dønskitoppen har vært stor også denne sommeren. 

Gjettum Vel sendte inn en henvendelse til både kommunens postmottak, og direkte til Vann- og 

avløp.  

Fra Vann- og avløp fikk vi et svar om at dette måtte vi ordne opp i selv.  

Vi sendte en oppfølgende henvendelse med forklaring om at et slikt stort problem kan hverken 

et enkelt sameie eller vellet gjøre noe med uten hjelp fra kommunen, samt at vi spurte om hjelp 

til å komme i kontakt med rette instans i kommunen dersom Vann- og avløp ikke er den rette. Vi 

har enda ikke fått svar fra dem på denne henvendelsen, vi har heller ikke fått svar fra 

henvendelsen som ble sendt til postmottaket i kommunen. 

Det er nå i alle fall fjerde året med store flueproblemer uten at noen har funnet en årsak.  

Vi har en høy grad av forventing til at vi får hjelp når vi henvender oss til en enkelt etat eller til 

kommunens postmottak, det har det dessverre ikke blitt noe av i denne saken. 

Hvilken etat i Bærum Kommune kan ta tak i problemet, og hjelpe oss med å gjøre noe med det 

slik at vi neste sommer faktisk kan nyte sommeren utendørs uten flueplage? Vi vet at det er 

gjort noen enkle undersøkelser for noen få år siden ved hjelp av Anticimex (?), men vi mener at 

det må større undersøkelser til, og et grundigere arbeid for å finne årsaken. 

Svar: 

Problematikken er tatt opp med vann og avløp som mener de ikke er årsak til plagene.  

Saken kan eventuelt ses på som et folkehelseproblem? Vellet oppfordres til å konkretisere og ta 

det opp med folkehelsekontoret i Bærum kommune. 
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6.2 Skilting og informasjon ved utbygging 

Skilting og informasjon ved utbygging av boliger og institusjoner i vårt område. 

Det er mye utbygging av både boliger og for eksempel barnehage på Gjettum. Vi opplever svært 

mangelfull informasjon i forbindelse med stenging av veier og skilting av omkjøring.  

Hvem har ansvaret for skilting, hvem informerer berørte naboer i gjeldende saker, og hvem har 

ansvaret for å skilte med informasjon om hvor lenge en omkjøring eller stenging av vei gjelder? I 

dag kan naboer oppleve at vei blir stengt over natten uten informasjon om at det skjer, eller 

hvor lenge stengingen vil vare. 

Svar: 

Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter og beboere i graveområdet. I tillegg 

medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet. Bærum kommune, Vei og trafikk har 

utarbeidet et reglement for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som 

settes både til ledningseier/tiltakshaver og til entreprenør som skal gjennomføre gravearbeid. 

Hensikten med reglene er også å sikre at Veimyndighetens gater og veier ikke blir påført unødige 

skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær veien. 

Veilovens § 32 og § 57 gir Veimyndigheten rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger 

og kabler mv. i offentlige veier og trafikkarealer innenfor veigrunn. 

Veilovens § 32 og § 57 fastslår at ingen må legge lednings- eller kabelanlegg eller grave i 

offentlig vei og gategrunn uten tillatelse av vedkommende Veimyndigheten. Dette gjelder også 

pressing av rør, boring under veien, eller føring av luftstrekk over eller langs veigrunn 

Tillatelse 

Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs 

offentlig veg 

Ledningseier skal innhente tillatelse fra vegmyndigheten før ledningsarbeidet kan starte. Søknad 

om tillatelse skal skje skriftlig til vegmyndigheten innen rimelig tid før planlagt oppstartsdato. 

For større arbeider skal søknadsfristen avtales med vegmyndigheten. 

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og 

beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, 

kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør. Ledningseier 

skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid. 

Arbeidsvarsling 

Ledningseier skal besørge varsling og sikring av arbeidet i samsvar med forskrift og retningslinjer 

om arbeidsvarsling. 

Ledningsarbeid skal ikke iverksettes før godkjent varslingsplan foreligger og nødvendige 

skiltvedtak er truffet. 

Skiltforskriftens regler om varsling av arbeid på offentlig vei skal følges, Statens vegvesens 

Håndbok N301 gir nærmere bestemmelser. Entreprenøren skal ha en stedlig ansvarlig person 
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som har gjennomgått nødvendig opplæring i arbeidsvarsling (klasse 1), jfr. håndbok N301. Den 

ansvarlige skal påse at varslingen til enhver tid er korrekt og i henhold til godkjent 

arbeidsvarslingsplan. 

Link: 

Reglement for graving, arbeider og annen bruk av kommunal vei- og gategrunn I Bærum 

kommune: 

6.3 Lys på gangvei i Rudsdalen 

Parallelt med Bærumsveien går det en gangvei som krysser under Rudsveien. 

Det er mørkt og oppleves som utrygt å bruke gangveien, spesielt i området før- gjennom- og 

etter undergangen under Rudsveien.  

I undergangen er det (var det) armaturer til lys, og det har også vært lys både før og etter 

undergangen, men det ble tatt bort når det ble gjort arbeid ved Bærumsveien. 

Vi har fått mange henvendelser fra beboere i området, og har et felles ønske om at det kommer 

opp lys i gangveien slik at man igjen kan bruke denne også om kvelden når det er mørkt. 

Svar: 

Gangveiene med undergang langs Bærumsveien som krysser Rudsveien og gangvei som krysser 

Bærumsveien er kommunale. 

Det har ikke vært montert lys der tidligere, men området har generelt lite lys og kan føles utrygt. 

Belysningen av området kommer fra Bærumsveien. Ved omlegging av veilys ifm. anlegg har 

kanskje lysforholdene blitt dårligere. 

Det kan prosjekteres lys på gangveien langs Bærumsveien og dekke stikkveien opp til Rudsveien 

(8-10 punkter). Oppgradere de tre kulvertene med veggmontert vandalsikre armaturer (2-4 stk 

pr. kulvert). 

Dette vil gi område et løft og vil da dekke strekningen fra punkt 261858, som ligger nord for 

kulvert under Bærumsveien og til gangveibelysningen lenger ned langs Bærumsveien som driftes 

av Viken. 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/vei-trafikk-og-parkering/gravereglement_vedtatt_14.01.2016.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/vei-trafikk-og-parkering/gravereglement_vedtatt_14.01.2016.pdf
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7 Hosle vel 

7.1 Handlingsplan for sykkelvei Hosletoppen 

Når ser kommunen for seg start på strekket Nordveien - Hosletoppen? 

Hvilken fremdriftsplan og mulig alternativer ligger inne for Hosletoppen - Gamle Ringeriksvei? 

Svar: 

Anlegg av sykkelvei på strekningen Nordveien-Hosletoppen ligger inne for finansiering i 

kommende fireårsperiode og vil dekke det som allerede ligger innenfor eksisterende 

reguleringsplan. Det er så langt ikke funnet en løsning for strekningen Hosletoppen-Sauejordet-

Gamle Ringeriksvei. 

8 Sandvika Vel 

8.1 Sikkerhet på Sandvika Stasjon 

Sandvika Vel ønsker å følge opp tidligere meldte saker vedrørende sikkerhet på 

stasjonsområdet. Dette gjelder både på Bussterminalen og Stasjonsområdet.  
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Det virker som det fortsatt er åpenlys handel med narkotika på stasjonsområdet og vi forventer 

at kommunen sammen politiet og vaktselskapene har oversikt her og tar i bruk de midler til kan 

til å gjøre området tryggere. Når det er sagt så har Sandvika Vel hatt møter med BK, politiet og 

Securitas hvor vi blir fortalt at det ikke er farlig i Sandvika og det setter vi pris på. Men vi tror at 

vi må fortsette å snakke om dette. 

Svar: 

Brita Holmen – beredskapsansvarlig har fokus på saken. Hun vil bli bedt om å ta initiativ til et 

møte med aktuelle aktører, der Bane NOR sitter i førersetet. 

8.2 Trafikk i Sandvika Sentrum – under byggeperioden 

Nå er det ca. 3 måneder siden Rådmann Halmrast vei ble stengt for trafikk. og det ble satt opp 

byggegjerder rundt Helgerudgården og Kredittkassegården. Beboerne i Victoriagården 

(Kinoveien) har klaget over økende trafikk i Kinoveien, samt den veien som går fra 

Victoriagården ut i Kinovein, og dårlig merking. Er dette nå avklart? Er utfordringene rundt 

varelevering avklarte? Er alternativ kjøring/veien stengt etc. godt nok skiltet? 

Svar: 

MIKK-utvalget har fått en redegjørelse og følger opp problemstillingen. Det er fremmet forslag 

til løsning spesielt for varelevering. Forslaget følges opp med skilting. 

8.3 Parkering 

Selv om vi skal oppfordre folk til å ta kollektivt, sykle eller gå til Sandvika er det mange som 

trenger bilen, og da trenger de ofte å parkere. Det er blitt færre parkeringsplasser i Sandvika, 

men det er fortsatt mange, både kommunale og private, men dessverre er disse dårlig merket 

og i tillegg er oversikten på BK sin side ikke oppdatert. Sandvika Vel har sammen med Vårt 

Sandvika sett på denne problematikken, men her trenger vi bistand/støtte fra kommunen og de 

som eier/drifter de private plassene. Vi mener at det bør vær godt skiltet FØR du kommer inn til 

sentrum hvor du finner parkering. 

Svar: 

Parkering under buss-stasjon har mye kapasitet. Andre parkeringsplasser er fullt belagt. Bærum 

kommune vurderer å fremme begrenset parkeringstid for å få større sirkulasjon på 

parkeringsplassene under E18.  

8.4 Lekeplass 

Vi savner lekeplass i Sandvika. Det var en liten, men hyggelig lekeplass ved enden av Rådmann 

Halmrastvei, men denne ble revet nå i forbindelse med byutviklingen. Hvilke planer har 

kommunen om ny (midlertidig) lekeplass. Vi forventer at det kommer en lekeplass etter hvert, 

men vi kan ikke vente i flere år. Og det holder ikke med lekeplassen som er på Kadettangen.  Det 
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er blitt satt opp en lekeplass på Elias Smiths plass, men den er merket som Privat. Finnes det 

områder som kan brukes midlertidig? Bakgården, Otto Sverdrups plass, Løkkehaven? 

Svar: 

Bærum kommune satser på en overordnet løsning med stor kapasitet. Dvs. større 

områder/parkprinsipp. Har nå satset på utbygging på Kadettangen. På Elias Smiths plass 

arbeides det med ny lekeplass for barn og unge, men den skal plasseres på kommunal eiendom. 

Dagens plass som er merket privat er ikke på kommunens arealer og kommunen har ikke 

myndighet til å gripe inn her. 

Bærum kommune tar gjerne imot videre innspill til løsninger fra Sandvika Vel. 

8.5 Seniorsenter i Sandvika 

Sandvika Vel har flere ganger etterlyst informasjon om hvilke planer kommunen har for et 

Seniorsenter i Sandvika.  

Det er mange seniorer i Sandvika og flere blir det og Sandvika Vel sine medlemmer har flere 

ganger etterlyst møtested, etter at de måtte flytte ut av Kommunegården. Vi kan se på BK sine 

sider at bla Forum 60+ har arrangementer i Bærum Kulturhus, og det er veldig bra.  

Seniorsenteret har også et brukerstyre. Er det aktivt? 

Blir det plass til Seniorsenteret i Kommunegården, når den er ferdig? 

Svar: 

Ta gjerne kontakt med Helse og sosial – kommunalsjef Grete Syrdal har saken. 

Seniorsenterets brukerstyre er ikke aktivt, men aktivitetene er brukerstyrte. 

Til spørsmål om aktivitet for seniorer i Sandvika – disse er brukerdrevet og er i dag på følgende 

lokasjoner: 

Kulturhuset: 

60+ har foredrag med enkel servering hver torsdag. 

Fra nyttår har de en gang pr mnd 

De nye datoene blir: 

⎯ 20. januar 

⎯ 3. februar 

⎯ 17. februar 

⎯ 3. mars 

⎯ 17. mars 

⎯ 30. april 

Dersom Tore Johansen, Kulturhuset, får til en avtale om konsert/foredrag på samme måte som 

med Andre Bjerke-forestillingen i høsten 2021(?), kan han alternativt bruke 7. april. (Kulturhuset 

har arr 7 april.) 
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Canasta gruppen som var en del av seniorsentret flyttet på eget initiativ til inngangen i 

Kulturhuset da de ikke fikk egnete lokaler i Atriumgården, har nå blitt helt brukerdrevet. 

Frivillighetssentralen 

strikkekafe 

Kunnskapssentret: 

Bærum seniornett har veiledning onsdag og torsdager kl. 10.00-12.00. Står i vårt program. 

Har økt fra en til to dager. 

Bridge 

Blir det plass til Seniorsenteret i Kommunegården, når den er ferdig? 

Kommunen ønsker innbyggeraktivitet i ny Kommunegård 

I ny Kommunegård tilrettelegges det derfor for flotte delingsarealer for innbyggerdrevne 

aktiviteter. 

Sambruk er i tråd med kommunen strategi om effektiv og klimavennlig arealbruk. 

Denne uken kommer for eksempel seniornett til EL10 og 3D-hulen for å se på arealene i ny 

Kommunegård som kan være relevant for dem. Så kan de framover bestemme seg for hvilke 

aktiviteter de vil ha i ny Kommunegård, og hvilke rom/områder som kan passe til dette. 

Kommunen ser frem til å kunne presentere ny Kommunegård for velforeningen på et senere 

tidspunkt 

9 Bekkestua Vel 

9.1 Bekkestua - hvem ivaretar det store bildet? 

Bekkestua Vel setter stor pris på at vi som representanter for innbyggerne får en slik mulighet til 

å møte formannskapet. Vi har gjennom årene benyttet anledningen til å ta opp store og små 

saker. Denne gangen ønsker vi å ta opp den største saken av alle. Det som skjer rundt oss i 

Bekkestua Vel nå er det mest dramatiske i vellets 99-årige historie.  Velforeningen har avfunnet 

seg med kommunens såkalt klimakloke strategi, med tett og høy utbygging i Bekkestua sentrum 

og bevaring av grønt og småhusområder utenfor. Så må vi riktignok si at Bekkestua sentrum, 

med sine blokker, blir gjort noe større enn hva vi hadde sett for oss.  

Vi ønsker ikke her å stille spørsmål ved enkeltsaker under politisk behandling.  Og det er et utall 

pågående saker – symptomatisk nettopp for utviklingen rundt oss. Det vi ønsker å stille 

spørsmål om er: I jungelen av alle disse pågående saker – hvem sørger for å ivareta det store 

bildet? Hvem tenker på hvordan de skal leve alle disse nye Bekkestua-boerne? Mange av dem er 

våre framtidige beboere i Bekkestua Vels område. Men hvor skal eksisterende og nye 

velmedlemmer ha sine pusterom, sine spaserturer, sin natur å gå i, hvile øynene i?  

Når vi følger alle disse pågående enkeltsaker, som vi altså ikke skal spørre om, så er vi bekymret. 

Vi greier ikke se hvem som tar vare på helheten, nærmiljøklokskapen, ser det store bildet.   
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I hvert enkelt prosjekt, om det er på den grønneste flekken i området, så bringes jo sentrums-

tankegangen inn! Utbyggerne forstår vi jo – de gjør bare jobben med å maksimere verdiene for 

sine aksjonærer. Det er som forventet og ingen ting galt i det. 

Men også kommuneadministrasjonen ser ut til å være mer begeistret dess høyere og tettere, og 

mer klimaklokt i deres øyne. Også utenfor Bekkestua sentrum. 

Vi, som skal bevare vellets beboeres interesser, nåværende og fremtidige, er bekymret. 

Hvem evner å se det store bildet og tar det med seg inn i beslutningene?  

Hvordan skal alle våre nye vel-beboere leve – hvor skal de gå tur, hvor skal de hvile hode og 

øye? Og hvor skal barna leke? 

Når Bekkestua får flere innbyggere enn noensinne er det da ikke enda viktigere å bevare et 

grønnere og mer åpent nærmiljø i og rundt tettstedet «Bekkebystua»? 

Svar: 

Bærum Velforbund oppfordrer vellet til å ta saken opp med Formannskapet i møtet 3. november. 

10 Berger og Rykkinn Vel 

10.1 Økriveien – Farlig skolevei fra Brenne til Bryn skole 

Det er etablert nytt kjøremønster for busser slik at reisende til Sandvika / Oslo slipper å sitte på 

bussen rundt hele Rykkinn-feltet på vei til Kolsås terminal.  Dette er positivt. 

I den forbindelse er det etablert et nytt busstopp rett ved krysset Økriveien/ Angerstveien, 

ovenfor Angerstveien 2B. Kryssingen av Økriveien er blitt mer uoversiktlig.  Det er både tett med 

veikryss i området, hovedterminal for Rykkinnbussen, fotgjengerfelt og inn/ut-kjøring fra 

bensinstasjon.   

Dette gir mange forhold å være oppmerksom på for trafikanter på denne korte strekningen. 

⎯ Overgangen er samtidig hovedvei for skolebarn til og fra Brenneområdet og Bryn skole.  Vi 

ber om at Bærum kommune tar de nødvendige kontakter for å sikre overgangen bedre.  

Lysregulering eller fartshump med grense 40 km/t kan være mulige løsninger.   

Berger og Rykkinn Vel tar gjerne en befaring med kommunen. 

Fra foreldre har vi fått dette denne beskrivelsen: 

«Undertegnede følger barn hver dag til Bryn skole og krysser over omtalt kryss min 2 ganger 

hver dag. Vi observerer at dersom det kommer en buss så er busstoppet for kort, slik at 

bakenden av buss står rett ovenfor fotgjengerovergangen. Konsekvensen er at motgående 

bilister, som kjører vestover, mister oversikten- og ser ikke om det kommer barn over 

fotgjengerfeltet. Dessverre tenker ikke alle små barn på at det kan komme biler når de går over 

fotgjengerfeltet rett bak bussen.»  
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Vi, har fått tilbakemelding fra mange om dette, er redd for at det kan skje en ulykke her og ber 

altså Viken forlenge busstoppet med noen meter slik at vi får bedre siktlinje både for bilister og 

fotgjengere i krysset når bussene stopper ved det nye busstoppet.  

Tidligere har det også vært spilt inn manglende siktlinjer ved overgangen Økriveien / Paal Bergs 

vei. Støyskjerming langs Munins vei 10 går alt for langt ned mot krysset. Eier har tidligere sagt at 

det er i orden å ta bort nederste element av støyskjermen. Alt for ofte observeres det at bilister 

har for høy fart og greier ikke å stoppe ved fotgjengerovergang - siden de ser fotgjengere for 

sent. Ber om at en følger opp og fjerner nederste element av støyskjerm som både eier og 

Berger og Rykkinn vel har ønsket tidligere. 

Dersom en skal få flere til å gå og sykle i fremtiden er det viktig å skape økt trygghetsfølelse også 

for andre brukere enn bilistene. 

Vi håper derfor at Viken kan gjøre utbedringer her så raskt som mulig slik at forholdene for de 

myke trafikantene forbedres.» 

Svar: 

Vei og trafikk følger opp, men dette er en fylkesvei og kommunikasjonen må tas videre med 

Statens vegvesen/Viken. 

Viken har utarbeidet en plan for samferdsel, denne ble lagt frem for MIKK-utvalget i september 

og i formannskapet. Innspill på denne er gitt til Statens vegvesen. 

Nytt med ny fylkeskommuneløsning (fylkesreformen) er at politikerne nå har mulighet til å 

påvirke Statens vegvesens disposisjoner. Bærum kommune samarbeider gjerne med Bærum 

Velforbund og vellene om å øve påvirkning på Viken som veieier. 

Alle saker på fylkesvei blir spilt inn videre til Viken fylkeskommune, som rett veimyndighet. 

Kommunen har selv ingen myndighet til å utføre tiltak på fylkes-, riks-, og europaveier, men kan 

komme med innspill til fylkeskommunen, og kan være en pådriver for å få tiltak utført. Dette 

gjøres i dag gjennom innspill til Vikens handlingsprogram for samferdsel. 

Viken ønsker ellers at alle henvendelser som gjelder fylkesvei skal sendes til post@viken.no  

10.2 Rydding av kratt og planteavfall i kommunale områder. Fellesdugnad 

Velforeningen har mottatt følgende kommentar fra Lotteritilsynet når det gjelder rydding av 

planteavfall ved boligområder der det er gitt tillatelse fra kommunen til å rydde og felle trær på 

kommunens eiendom: 

Velforeningers arbeid på kommunalt areal: 

«Arbeid på kommunale områder er i utgangspunktet ikke kompensasjonsberettiget (mva). 

Frivillighet Norge har i samtaler med KS vært opptatt av å beholde frivillighetens integritet, hvor 

frivilligheten ikke skal bli lurt til å ta på seg kommunens oppgaver og utgifter. Lotteritilsynet la 

vekt på at saken er prinsipielt vanskelig, men at det ikke er et stort problem dersom kostandene 

ikke er for store.» 

mailto:post@viken.no
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⎯ Hvordan stiller kommunen seg til denne vurderingen? Det vil ofte være meningsforskjeller 

for hva kommunen anser nødvendig og hva et nærmiljø anser som god løsning. 

Svar: 

Her er riktig fremgangsmåte at Berger og Rykkinn Vel anmoder Bærum kommune om å gi en 
bekreftelse på at arbeidet er utført på vellets initiativ.  

10.3 Berger Svømmehall 

Kan kommunen gi en kort orientering om status på videre drift av svømmehallen, ikke minst i 
forhold til kommunestyrets budsjettvedtak? 

Svar: 

Bærum Velforbund oppfordrer vellet til å ta saken opp i møtet med Formannskapet 3. november. 

10.4 Tilrettelegging for medvirkning. Relevante dokumenter og tilpasset 

informasjon for forenings- og organisasjonslivet. Velforeninger 

Etter vårt skjønn er det blitt mer krevende å finne fram til konkret og lettfattelig informasjon i 

saker og kommunale planer som er på høring.  Generelt er det vanskelig å finne fram til 

dokumenter og saker.  Det virker ofte som om nettsiden skrives for å gi alminnelig informasjon 

til den vanlige innbygger om hva som skjer.  Det legger ikke et godt grunnlag for lag og 

foreninger som ønske å gi konkret innspill til planer og saker. 

Dokumentene er på den andre siden skrevet i et «stammespråk» fra administrasjonens side 

med henvisning til tidligere vedtak, som er vanskelig å finne, og med henvisning til 

lover/forskrifter. 

Mer tilfeldig kom vellet over dette oppslaget på nettsiden med frist  Nye Berger sykehjem og 

barnehage | Bærum kommune (baerum.kommune.no).  Vi finner ikke saken på «kunngjøringer» 

o.l. Etter vårt skjønn burde det gått et varsel til Berger og Rykkinn Vel om dette. 

Innbyggerdialog er viktig for tilliten til lokaldemokratiet. Derfor er det avgjørende å tilrettelegge 

for dette når saker og planer legges ut på høring, gjerne gjennom eget høringsnotat skrevet for 

høringsinstanser og innbyggere med spesiell interesse for saken. 

«Det er lettest å involvere og engasjere innbyggere i saker som er konkrete, der det finnes klare 

alternative løsninger og som folk opplever at berører dem. Studier viser at deltakelsen er størst 

når den omhandler innbyggernære problemstillinger. Det kan være lurt å formidle nettopp 

hvordan sakene berører innbyggerne, hva slags konsekvenser de får for folks liv og alternative 

løsninger.» (Samarbeidsrapport NIBR/Uni Rokkansenteret 2013). 

I Bærum har velforeningene en sentral plass gjennom samarbeidsavtalen mellom kommunen og 

velforeningene. 

⎯ Vi foreslår at Bærum kommune, sammen med Bærum Velforbund, ser nærmere på hvilke 

muligheter en har innenfor tekniske rammer for å tilrettelegge for bedre og reell 

medvirkning i kommunale saker for velforeningene i Bærum. 

https://www.baerum.kommune.no/nye-berger-sykehjem-og-barnehage
https://www.baerum.kommune.no/nye-berger-sykehjem-og-barnehage
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Svar: 

Bærum Velforbund tar kontakt med Magne Bjella – Bærum kommunes Web-kontakt – for å 

finne frem til løsninger der velforbundet bistår vellene i lettere å orientere seg på kommunens 

nettsider. Hensikten vil være å få frem linker fra Bærum Velforbunds hjemmesider til relevante 

steder på kommunens web-sider. 

11 Høvik Vel 

11.1 Belysning Høvik og Ramstad skoler 

1. Manglende belysning i treningsparken på Ramstad skole da det er mørkt ut over aften. 

Dette gjelder det nye anlegget med selvtreningsapparater som ble satt opp i 2019/2020. 

Saken er tatt opp med administrasjonen tidligere. 

 

2. Belysning på sti gjennom idrettsparken nord for Høvik skole med sti mot Høvikveien som 

tidligere tatt opp av Høvik vel. Se for øvrig vedlagte skisse med 11 – 12 parkarmaturer 

med begrenset høyde. Det er tidligere lagt 50 mm varerør for strøm til armaturene i 

grunnen. 

Svar: 

Turveier er prinsipielt uten lys. Skal dette imøtekommes må det søkes om ekstra midler. 

Innspillet er registrert, men Bærum kommune (Eiendom) har ikke klare løsninger foreløpig. 

11.2 Takstsone 1 i Bærum 

Takstsone 1 i Bærum – få folk tilbake til kollektivtransporten og i god tid før prosjektet for ny 

E18 er i full drift.  Administrasjonen er tidligere anmodet om å forberede et forslag for politisk 

behandling og innspill til Viken region. Beregningen i 2013 var en meromkostning på NOK 35 

MNOK p.a. 

 

Svar: 

Bærum Velforbund tar saken opp i møtet med Formannskapet 3. november. 

12 Kolsås Vel 

12.1 Involvering av innbyggerne på Kolsås 

Kolsås Vel savner enda mer involvering av innbyggerne lokalt på Kolsås og ikke bare sentralt i 

kommunen og vil gjerne samarbeide med kommunen om dette.  Vi oppfordrer kommunen til å 

sette konkrete mål for involveringen og engasjementet i arbeidet med å utvikle nærområdet og 

å måle dette med en indeks.  Vi mener målrettede innbyggerundersøkelser kan danne grunnlag 

for nye mål om forbedringer og mer engasjement.  Vi vil også be om at administrasjonen tar i 
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bruk de verktøy (digital tvilling) som er innkjøpt for å digitalt vise muligheter og scenarier som 

finnes for utvikling av Kolsåsområdet som nærsenter, kollektivknutepunkt, arbeidsplass, frilufts- 

og boligområde.  På denne måten mener vi befolkningen i større grad vil la seg engasjere i 

utformingen av fremtidens Kolsås.  

Ved vedtak om nedleggelse av Hammerbakken skole i kommunestyret i juni 2018, ble det som 

en del av det politiske vedtaket vedtatt at administrasjonen skulle etablere et innbygger-

samarbeid med nærmiljøet.  Dette er ikke etablert selv om det er purret på dette til leder for 

Velferd fra flere beboere i nærmiljøet. 

Svar: 

Bærum kommune må «vurdere saken videre» - ingen klare løsninger. Eiendom vil drive 

skoleprosjektet videre… Flott om vellet tar kontakt med Eiendom, som er prosjekteier for 

nedleggelse av Hammerbakken og ny skole. 

13 Skui Vel 

13.1 Ulovlighetsoppfølging av Østlandsjords drift på Isi miljøpark 

Ulovlighetsoppfølging på masser deponert/plassert på areal regulert til spesialområde 

naturvernområde og spesialområde bevaring. 

Steinknuservirksomheten til Østlandsjord viser ingen tegn til å stoppe, tross pålegg og politisk 

vedtak om stopp.  

Det observeres at: 

⎯ Østlandsjord har tatt inn stein jevnlig den siste uken og steinknuseverket har gått ofte. 

⎯ Her er fortsatt det meste av masser ikke fjernet (gjerdet er fortsatt dekket av jordmasser), 

samt at Østlandsjord fyller opp med nye steinmasser: 

Det tidligere gitt pålegg om: 

⎯ Stanse all bruk av gnr. 71, bnr. 42, som knuseverk og gjenvinningsanlegg for steinmasser 

innen 31. august 2021. 

⎯ Fjerne samtlige steinmasser og terrengfyllinger (steinmasser i alle fraksjoner, herunder 

asfalt) fra gnr. 71, bnr. 42 innen 30. september 2021. 

Men:  

⎯ Det fylles på med nye steinmasser hver dag, samt det har begynt å komme lass fra «ny E16»-

prosjektet ifølge en transportør som ønsker å være anonym. 

Saken har pågått i mange år: det nevnes: 

⎯ -Østlandsjord pålagt av Fylkesmannen i Oslo og Viken å avslutte steinknusing 30.12.2020 

⎯ Planutvalget i Bærum vedtok 3.6.2021 Stopp og avvikling av steinknuservirksomheten på Isi 

⎯ mv. 
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Det synes som her pågår en utstrakt trenering og den ene klagefristen avløser den andre uten at 

noe skjer. 

For alle naboer og beboere i Vestre Bærum som må leve med dette er det etter avslaget til 

Planmyndigheten avgjørende nødvendig at Bærum kommune umiddelbart setter makt bak 

vedtak og pålegg og stopper steinknuseraktiviteten til Østlandsjord på Isi;  

Når nå i tillegg beboere på Isi får besøk på døra av Østlandsjord og blir truet med rettsaker om 

ærekrenkelse, er det tydelig at dette gått for langt!  

Slik virksomhet kan ikke Bærum være bekjent av å se gjennom fingrene med. 

Spørsmål: 

Hvorfor setter ikke administrasjonen makt bak vedtaket om å stoppe knuseverket og fortsatt 

mottak av steinmasser, når politikerne har gitt sitt endelige nei? (Ref. vedtak i Planutvalget.) 

⎯ Det forventes konkrete svar om hva som gjøres når det kan forventes å skje:  

⎯ stoppe tilkjøring av nye steinmaser, 

⎯ stoppe knuservirksomheten 

⎯ rydde opp i ødeleggelser av natur- og kulturhistoriske verdier etc. 

⎯ Når kan vi forvente oss at dette blir effektuert? 

Svar: 

Klagesaken ligger hos statsforvalteren.  Avventer svar før Bærum kommune kan foreta seg noe 
videre. 

13.2 Isi Stoppe ulovlig og skadelig virksomhet.. 

Spørsmålet med begrunnelse nedenfor ble stilt i Bærum Velforbunds møte med 

administrasjonen for et år siden, men ble da ikke besvart. På bakgrunn av spørsmål under punkt 

1.1 stilles spørsmålet på nytt, og det forventes et tydelig og utfyllende svar: 

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 støy, helsefarlig 

og miljøskadelig steinstøv i årevis, i strid med norsk lov til skade for både menneskene og 

naturreservatene i området, uten at kommunen reagerer.  

Nå har planutvalget vedtatt at virksomheten stoppes. Og at derved 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, redusert livskvalitet og livslengde) og er et meget effektivt 

innsektsmiddel i kilometers omkrets rundt steinknuseranlegg. 

Denne saken har forgått i årevis og er langt på overtid. 
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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:  

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

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

⎯ Hvordan har kommunen tenkt å gjennomføre stopp av anlegget når Østlandsjord tydeligvis 

ikke har tenkt å gi seg frivillig? 

Svar: 

Bærum Velforbund oppfordrer vellet til å ta saken opp i møte med Formannskapet 3. november. 

13.3 Plenproduksjon 

Bærum er en «grønn kommune» det ser vi på all plenproduksjonen som brer om seg - - . Bærum 

har allerede bygd ned 2/3 av sin dyrkbare jord. Det forventes at det gjenværende ivaretas og 

brukes til matproduksjon. 

Plen produksjon fjerner hver gang størrelsesorden 1 cm med matjord som det tar ca. 100 år å 

skape på nytt. (Det tar ca. 3000 år danne normal plogdybde.) Plenproduksjon utarmer jorden, 

og fjerner det fremtidige produksjonsgrunnlaget for mat. Det står i jordloven at 

produksjonsarealet skal holdes i hevd. 

Ferdig plen legges også på steder hvor det kan gi erosjon til i vassdrag. Dette er et tankekors da 

det gis statlige tilskudd for å hindre erosjon til vassdrag.  

Ferdigplen er for øvrig en monokultur som ikke fremmer artsmangfold. 

Plen produksjon (og heller ikke juletreproduksjon) er definert som landbruksvirksomhet. Vi kan 

ikke se at plenproduksjon er forenlig med landbruksvirksomhetens hovedmål som 

matproduksjon til mennesker eller dyr.  

Det verste er at det skjer på noe av de beste matjordarealene i landet. 

Kommentarer overhørt:  

«Hva skjer – Nå har ikke folk tid til å vente på at gresset gror.» 

«Den gleden å komme ut en morgen å små spirer med nattedugg i motlys - ville jeg ikke vært 

foruten.» 

Spørsmål:  

⎯ Hva vil Bærum kommune gjøre for å få stoppet at plenproduksjon på matjord og på de beste 

matjordarealer i landet brer om seg? 

⎯ Hva gjøres for tilbakeføre plenproduksjonsarealer til produksjon av mat? 
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Svar: 

Her er det pekt på private arealer og privat næringsliv – der det drives lovlig produksjon og 

kommunen ikke har noen myndighet til å gripe inn. Det er dog positivt at arealene ikke bygges 

ned.  

13.4 Arealhusholdeningen 

Bærum fokuserer på å være en klimaklok kommune og har flere gode tiltak for at kommunen 

selv, også innbyggerne skal ha lavt klimagassutslipp. 

Men å ivareta artsmangfoldet er ikke nevnt, ei heller at vår arealbruk er en av hovedårsakene til 

både klimakrisa og tap av artsmangfold. 

Menneskene «breier seg for mye allerede. Av pattedyr på Jorden utgjør menneskene nå ca. 

36%, husdyr 60% og ville dyr kun 4%. (ref. National Geographics). Arter utryddes i et 

alarmerende tempo. Derved forsvinner også «hemmeligheter» og biologiske prosesser som 

mennesket kan ha nytte av f.eks. i matproduksjon og medisin. 

Bærum sier de skal følge FNs bærekraftsmål. Det kommer alarmerende rapporter om klima, 

global oppvarming og tap av artsmangfold et mangfold som er årsaken til at mennesket finnes 

og som vi er avhengig av. Sist også en sterk appell fra FNs generalsekretær om å ta dette på 

alvor og gjør tiltak – det haster! 

Å ta hensyn til dette gjelder også Bærum. 

Bærum kan derfor ikke fortsette sin arealbruk som før – tiden da en kunne ta stadig nye arealer 

(dvs dyrket mark og urørt natur) er forbi. 

Naturrestaurering er i beste fall meget vanskelig. Naturen har brukt tusenvis av år på å skape 

det livet på mikronivå som er en forutsetning for at naturen fungerer og ikke bare ser «grønn 

ut» 

Spørsmål: 

⎯ Hva gjør Bærum for å legge om til at gjenbruk av arealer er hovedregelen?  

Nye urørte arealer skal ikke tas. I så fall må andre arealer tilbakeføres og restaureres, en 

meget langsiktig og kostbar prosess. Men det må bli vesentlig dyrere å ta urørt natur. 

⎯ Reguleringsplaner som ikke er satt ut i livet må tas opp til revurdering med hensyn til ny 

fokus på å ivareta urørte arealer. Administrasjonen bør og kan være en pådriver. Hvordan 

kan administrasjonen bidra til å få fremdrift på at Bærum også blir en Arealklok kommune? 

Det forventes et svar som ikke bare peker på at det nå utarbeides en ny arealplan og at det skal 

igangsettes undersøkelser av biologisk mangfold. 

Svar: 

Bærum Velforbund oppfordrer vellet til å ta saken opp i møte med Formannskapet 3. november. 
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14 Eventuelt 

14.1 Arealplan og neste høring 

Terje Hansen, leder for By- og Områdeutvikling, holder i saken. Høringen annonseres på 

kommunes hjemmeside og i Budstikka. 

14.2 Bruk av Web-sider 

Se svar til sak 10.4 
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15 Tillegg til sakslisten – for sent innkomne spørsmål 

Fint om Bærum kommune kan gi svar på disse spørsmålene også, evt. anbefale at de blir tatt 

opp med formannskapet i Bærum Velforbunds møte med dem den 3. November. 

15.1 Østerås Vel 

15.1.1 Konkrete planer for barnehager og sykehjem 

Ifm. arbeidet ifm. innspill til kommunnplan 2022-2042 arealdel, har vi innhentet noe 

informasjon om barnehager og sykehjem planer (undertegnede kom i hyggelig kontakt med 

Jeanette Nyseter, Avdelingsleder Prosjektutvikling, Byggherre). Vi forstår at det foregår 

diskusjoner og at forslag vil bli lagt frem inneværende år.  

Det er tre barnehager (Østerås barnehage med tre avdelinger) og tre sykehjem (Lønnås, 

Solbakken og Østerås) i vårt område. Vi forstår at det foregår diskusjoner om endringer og at 

forslag vil bli lagt frem inneværende år. 

Vi ønsker å få tilsendt et dokument der overordnede planer for barnehager og sykehjem blir 

presentert så konkret som mulig. Om beslutninger ikke er tatt, ønsker vi status i form av forslag 

som vurderes. Vi ønsker å komme i dialog før vedtak blir fattet. Da vi har forslag. Dette r også 

formidlet til Jeanette Nyseter. 

Svar: 

Vedr. barnehage: I kommunens Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 er det planlagt å etablere 

en ny barnehage med plass til omtrent 200 barn som skal erstatte Østerås barnehage, Østerås 

barnehage avd. Ovebakken, og Fururabben barnehage. Det vurderes konkret to lokasjoner for 

den nye barnehagen. Det kan være aktuelt å samlokalisere barnehagen med andre offentlige 

funksjoner på Østerås sykehjem som fristilles i forbindelse med kommunens LØFT-prosjekt. 

Alternativt kan en ny barnehage etableres i Eiksveien 100. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 

2025. 

Vedr. sykehjem: Østerås sykehjem er ikke lenger i drift som regulært sykehjem. Det er aktuelt å 

benytte bygget som beredskapssykehjem frem til ny bruk av bygget er avklart. Det vises for øvrig 

til informasjon over vedr. barnehage. 

Lønnås sykehjem planlegges rehabilitert, fortrinnsvis beboerrom og bad, i slutten av 2022. 

Kommunen har i samarbeid med Fram Eiendom fremskaffet omsorgsboliger for eldre i 

tilknytning til eksisterende Solbakken sykehjem. Disse planlegges ferdigstilt i oktober 2022. 

Investeringsprosjekter, slik som ny Østerås barnehage, vil fremmes for politisk behandling. 

Prosjekter under utredning vil ikke kunne utdypes mer enn det som er offentlig tilgjengelig, men 

dersom det er ønskelig med dialog for å gi innspill i forkant av behandling, bes det om at Vel’et 

tar kontakt med Eiendom v/Jeanette Nyseter (jeanette.nyseter@baerum.kommune.no ) for 

videre samhandling. 

mailto:jeanette.nyseter@baerum.kommune.no
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15.1.2 Trafikk 

Trafikken på Østerås har økt 

betydelig i form av økt frekvens i 

bussavganger, større busser, samt 

vare – og personbiltrafikk. Beboere 

opplever usikkerhet, og mer støy og 

forurensning. Vi ønsker at 

kommunen kartlegger og vurderer 

situasjonen før førende 

beslutninger om barnehager, 

sykehjem og andre prosjekter tas. Vi 

foreslår et møte med vårt styre hos 

undertegnede for en rask befaring 

som basis for kartlegging. Ønsker 

tilbakemelding om mulig dato.  

Ovenbakken Eiksveien v/Fururabben barnehage 

Svar:  

Bærum Velforbund kontakter Plan og byggesak med hensyn på befaring. 

15.1.3 Tursti langs Griniveien 

Kommunen har etablert en grussti langs Griniveien (nordvest) fra broen til stien som går til 

krigsmonumentene. Vi ønsker en fortsettelse av denne stien langs Griniveien til broen som 

kommer fra Fredheimlia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:  

Bærum velforbund melder dette inn til rullering av Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 
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15.2 Avløs Vel 

15.2.1 Fortetting i Bærum kommune generelt og i Avløs vel sitt område spesielt 

Bærum kommune er et meget attraktivt område for å gjøre store penger på boligbygging og da 

spesielt i områder hvor argumentasjon om det grønne skiftet kan brukes for å bygge tett, høyt 

og små leiligheter. 

Dessverre er ikke utbyggere spesielt opptatt av hvordan bokvaliteten blir for de nye beboerne 

eller innbyggere som allerede bor i området. Spesielt blir høyder og vinddrag nedtonet 

eventuelt fremhevet som kvaliteter i konseptet. Særlig de øverste etasjene blir fremhevet som 

viktige kvaliteter i prosjektet, uten å vise hvordan høye bygg stjelere uforholdsmessig mye 

dagslys for alle leilighetene/boligene som ligger nedenfor.  

Utbyggere ønsker å maksimere lønnsomheten i sine prosjekter og det er helt legitimt. Imidlertid 

er det administrasjonen og politikernes ansvar å ta hensyn til momenter som ikke inngår i 

bedriftsregnskapet til utbygger, som f.eks. hva området tåler av bebyggelse for fremdeles å 

ivareta et godt bomiljø. Livskvalitet og bokvalitet for nye og eksisterende innbyggere bør 

vektlegges i større grad enn vi opplever at det gjøres i dag. Selv helt nye prosjekter har 

leiligheter/boliger med kvaliteter det kan stilles store spørsmålstegn med.  

Argumenter rundt økonomien er ofte det som får planutvalget og administrasjonen til å tvile på 

egne beslutninger og planer. Som eksempel kan nevnes Neslia/Nesveien. Utbygger på den delen 

som nå er bebygd sendte brev til planutvalget om dersom reguleringsplanen ble vedtatt uten 

flere etasjer ville de bare la det ligge fordi det ikke var bedriftsøkonomisk forsvarlig å 

gjennomføre prosjektet. Heldigvis besitter noen av vellets innbyggere spesialkunnskap om 

byggekostnader, tomtekostnader eiendomshandel m.m. slik at vi kunne vise at utbygger i dette 

tilfellet ville sitte igjen med godt over 100 mill på bunnlinjen etter gjennomført prosjekt. 

Betydelig mer dersom de gjennomførte prosjektet profesjonelt. 

Planutvalget stolte i dette tilfellet på egne beslutninger til tross for stor motstand fra utbygger 

og administrasjonen og fastholdt reguleringsplanen som ble vedtatt. Selv uten den tredje 

etasjen på en av blokkene igangsatte utbygger prosjektet umiddelbart etter at planen var 

godkjent. Og fasit viser naturligvis at dette var et svært lukrativt prosjekt. 

Avløs Vel ønsker å gi administrasjonen og planutvalget sterke signaler om at de må ta ansvar for 

bokvalitetene for nye og eksisterende innbyggere i et utbyggingsområde. Utbyggers 

maksimalisering av lønnsomhet går på tvers av kvalitetene i området som bygges ut. Områdets 

tidligere utbygging må også vurderes slik at det blir luft og sol forhold rundt for alle 

innbyggerne, ikke bare de i de øverste etasjene.  Vi vil oppmuntre politikerne til å følge 

planprogram som tar hensyn til et større område slik at flere utbygginger sees i sammenheng, 

og at dersom området utbygges over tid at de siste tomtene må forholde seg til vedtatte 

planprogram, og være på linje med vedtatte reguleringsplaner i området som bygges ut. 

På denne måten vil vi sikre at det blir gode boforhold for alle, ikke bare de få leilighetene 

utbygger ønsker å vise frem for å få maksimalisert utnyttelsesgraden ved å peke på flere etasjer 

for å få økt kvaliteten i prosjektet. 
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Svar:  

Innspillet tas til orientering. 

15.2.2 Trafikksikkerhet og parkeringstilstander i området rundt Nesveien og Neslia 

Trafikksikkerhet og parkeringstilstander i området rundt Nesveien og Neslia, Avløs Vel. 24 nye 

rekkehus og 74 nye leiligheter i Nesveien 11 og Neslia 1 er siden siste sommer tatt i bruk. 

Eiendommene er del av en del av planprogrammet for område #6, Nesveien og Neslia, et 

område avsatt til transformasjon og utvikling av boligbebyggelse med høy tetthet. 

Rådmannen konkluderte med at planprogrammet la til rette for at det kunne fremmes 

reguleringsplaner for ny boligbebyggelse med 3-400 boliger fordelt på de ulike eiendommene, 

og om kort tid vil byggingen av ytterligere 120 boenheter i Nesveien 13 og 15 starte opp. 

Deretter vil nye boliger etableres i Nesveien 17-19. 

Energi- og klimaplanen for Bærum kommune, vedtatt 30.10.2013, har som målsetning 

reduksjon av energibruk og utslipp av klimagasser. Behov for privatbil i Bærum skal reduseres. 

Vekst skal i hovedsak dekkes med offentlig kommunikasjonsmidler samt økt gange og 

sykkelbruk. 

Av dette følger at de nye boligene er etablert med parkeringsnorm på kun 1,2 parkeringsplass/ 

100m2. 

Utfordring: Intensjon møter realitet 

Nye etablerte og prosjekterte bygg består av boenheter i ulik størrelse, og parkeringsnormen 

tillater ikke parkeringsplass til alle. 

Beboere uten garasjeplass viser seg imidlertid også å være bileiere. Disse må jakte ledig 

parkering i nærliggende veier, i praksis betyr dette langs hagegjerdene til småhusbebyggelsen i 

Neslia og Nestoppen. Slik forskyves problemet videre til beboerne her. Det har også 

forekommet parkering i Nesveien, parallelt med T-banen. 

Parkeringskaoset som oppstod i Neslia da de første rekkehusene ble tatt i bruk, medførte raskt 

farlige situasjoner og dårlig fremkommelighet. Etter varslinger fra flere naboer, måtte parkering 

forbudtskilt etableres ved nybyggene. 

Videre observeres at parkeringsplasser på naboeiendommer i perioder benyttes som 

gjesteparkering, da pendlerparkeringen på Avløs T-bane kan være nærmeste «lovlige» 

parkeringsplass. 

Dette er situasjonen etter bare ca. 100 av totalt 300 til 400 nye boenheter er ferdige. Avløs Vel 

ønsker derfor at kommunen er proaktiv med tanke på å møte parkeringsutfordringene før 

ytterligere nye boliger er innflytningsklare. Det er ikke holdbart å vente og se om det går seg til, 

ikke minst av trafikksikkerhetshensyn. 

Videre ønsker Avløs Vel at det stilles krav til sikringstiltak under anleggsarbeidet til de neste 

byggeprosjektene i Nesveien 13-19. 

Sikringen rundt anleggsarbeidet i Neslia 1 og Nesveien 11, opplevdes som svært mangelfull, 

spesielt med tanke på skolebarna som måtte passere store anleggsmaskiner som brukte veien 
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som anleggsområde. Situasjonen ble beskrevet og dokumentert i Bekymringsmelding 

trafikksikkerhet Nesveien/Neslia, e-post den 14.04.2020 til kommunen. En slik tilstand må ikke 

gjenta seg. 

Svar:  

Vei og trafikk se nærmere på situasjonen. Det vil i løpet av høsten komme opp en fartshump i Neslia. 

Parkeringsforbud vil bli vurdert. 

15.3 Nadderud og Vestre Grav vel 

15.3.1 Trafikksikkerhet i småveier - for vårt vel spesielt og generelt rundt skoler i 

Bærum  

I Budstikka mandag 4. oktober er det en artikkel om trafikkforholdene i Ola Valdris vei og Halfdan 

Jønssons vei, med spesielt fokus på hunden på Nadderud gård, som ble påkjørt og drept. Se vedlagt 

utklipp. 

Utgangspunktet for beboernes uro er at disse småveiene, som til sammen utgjør en sløyfe fra 

Nadderudveien, benyttes til kjøring av elever til NTG og Bekkestua barneskole. Se vedlagte 

kartskisse. 

De brukes både til henting og avsetting av skoleelever. 

Kommunen har satt opp parkering forbudt-skilt i de to veiene, men ifølge artikkelen kommer ikke 

kommunen til å gjøre ytterligere tiltak. 

Vi ber kommunen om å se på ytterligere tiltak for å begrense at småveier brukes til kjøring som 

nevnt over og i artikkelen. Vil for eksempel gjennomkjøring forbudt fungere, eller vil bilene da bare 

snu og kjøre tilbake samme vei? 

Neste gang kan det være et barn og ikke et dyr som blir påkjørt. 

Svar: 

Vei og trafikk har tidligere utført flere fartsmålinger i nevnte vei, og fartsniåvet er lavt. Dette har nok 

også sammenheng med at veistumpene er korte. Offentlige kommunale veier skal i utg.pkt være 

åpne for alminnelig ferdsel. Her må skolene og foreldre også ta et større ansvar. 

Kjøring på småveier generelt i forbindelse med levering til skole. De fleste skoler har fått 

informasjon om hjertesone, utviklet av Trygg trafikk,. Målet med Hjertesone er å gjøre området 

rundt skoler tryggere for elevene som går og sykler. Dette gjør man i hovedsak gjennom atferd- og 

holdningstiltak for å redusere foreldrekjøring av elever og øke andelen elever som går og sykler til 

og fra skolen. Dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten rundt skolene, gi bedre helse blant elever og 

styrke nærmiljøet. Vei og trafikk informerer hvert år skolene om dette tiltaket via vårt årlige skriv til 

all barneskolene. Det er rektor sammen med FAU på hver enkelt skole som må gå sammen for å se 

på hvordan de kan etablere en hjertesone rundt sin skole. 
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16 Saker som fortsatt står ubesvart – møtet april 2021 

På slutten av møtet ble vi enige om at vi sender med spørsmål fra april-møtet som fortsatt står 

ubesvart. Vi snakker om disse (referat fra dette møtet er vedlagt til orientering): 

16.1 Sak 2.2.1 Fare for kvikkleire-ras:  

Vi ønsker en opplisting av tiltak som følger av kartleggingsarbeidet som ble gjort fram til ca. 1. 

august. 

Svar:  

Kommunen er fortsatt i kartlegging og utredningsfasen. 

16.2 Sak 2.5.1 Tidlig medvirkning i større omreguleringer og 

byggeprosjekter:  

Vi ønsker oppdatert status for Eiksveien 73. 

Svar:  

Velet tar direkte kontakt med Plan for å bli oppdatert på Eiksveien 73. 

16.3 Sak 2.5.3 Modernisering av offentlige søppelkasser på Østerås:  

Har kommunen funnet noen løsning på system og/eller utforming? 

Svar: 

Kommunen eier kun en av søppelkassene på Østerås, resten tilhører Viken. 

Kommunen vil bytte denne ut med en beholder som heter Mr. Fill, i tillegg setter vi ut en 

beholder til der behovet er størst. Mr. Fill er i bruk flere steder i kommunen og man er svært 

fornøyd med denne. 

Mr.Fill - den smarte, komprimerte og solcelledrevne avfallsløsningen! (namdalressurs.no) 

https://namdalressurs.no/produkt/mr-fill/  

16.4 Sak 2.8.2 Den reviderte utvikling av et nytt Høvik sentrum når E18 er 

lagt i tunell:  

Når starter arbeidet med regulering på Høvik? 

Svar:  

Kommunen har startet opp arbeidet med en områdeplan for Høvik. 

  

https://namdalressurs.no/produkt/mr-fill/
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16.5 Sak 2.10.2 Innsamling av hageavfall:  

Er mobile returstasjoner lansert, evt. hva er gjeldende plan? 

Svar: 

Jeg er ikke helt sikker på hva som menes med dette spørsmålet, da innsamling av hageavfall og 

mobilt mottak er to forskjellige saker. 

Bærum kommune har pr i dag ingen planer om å samle inn hageavfall ute hos innbyggere eller 

ved oppsamlingssteder. 

Mobilt mottak er en container som kjøres ut i kommunen der innbyggere kan komme med 

mindre mengder avfall som ikke skal leveres i beholder for mat- og restavfall, papirbeholder, 

plastemballasje eller glass- og metallemballasje. Mobilt mottak vil være ute fra januar 2022. 

16.6 Sak 2.10.3 Vollsveien - fartsdempende tiltak - trafikksikkerhet:  

Hva er resultatet av kommunens henvendelse til Viken? 

Svar:  

Vollsveien er senest i høst spilt inn til Viken via høringssvar på Vikens “Handlingsplan for samferdsel 

2022-2025". 


