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Bærum Elveforums innspill til Byvisjon Sandvika 

Bærum Elveforum er særlig opptatt av at vann og elver med alle deres viktige kvaliteter 

(naturverdier, rekreasjonsverdier o.a.) blir ivaretatt gjennom denne prosessen med å meisle ut 

en visjon for Sandvika by. Vi etterlyser en visjon for å ivareta disse viktige naturområdene og 

vil komme med et forslag her: 

• Utvikle og sikre de viktige natur- og rekreasjonsområdene ved Engervann og 

Sandvikselva. 

I dokumentet «Innspill til byvisjon og strategier.dpf» som var vedlagt mail-invitasjonen til 

seminaret den 24/1-2023 (mail sendt fra eirik.lindstrom@baerum.kommune.no 6/1-2023?) 

synliggjøres ikke ønsket om å ivareta disse viktige natur- og rekreasjonsverdier, til tross for at 

hensynet til natur- og rekreasjon står høyt oppe på agendaen i en del av underlagsmaterialet 

til utviklingen av Sandvika by. Dette vises bl.a. i det følgende. 

 

I SWOT-analysen fra ideverkstedet som ble avholdt 15. september og seminar om 

kulturnæringer i Sandvika 7. desember, ble funnene bearbeidet og presentert i dokumentet 

"VISJON FOR SANDVIKA": 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/visjon-sandvika---

06.01.23.pdf 

I denne fremheves naturkvaliteter både som styrker og muligheter for utvikling av Sandvika 

by. I tillegg fremheves elver, Engervannet og Sandviksbukta. Her sies videre at de 

«identitetsskapende elementene er viktig å ivareta i byens videre utvikling - for å skape særpreg 

og variasjon i bybildet». Det gjelder bl.a.: 

• Grønne åskammer og landbruks- og naturområder som naturlig bygrense 

• Naturbasert og urban rekreasjon 

• By- og sjønær rekreasjon . 

I kommuneplanens samfunnsdel tydeliggjøres viktigheten av disse verdiene. I kapittel 2 

«Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban» kan vi bl.a. 

lese «Bærum kommune skal ha en langsiktig samfunnsutvikling der mangfold, grønn og urban 

er bærende kvaliteter. Urbane og grønne kvaliteter skal sikre at kommunen har varierte tilbud 

til sine innbyggere og at befolkningsveksten med tilhørende urban utvikling ivaretar Bærum 

kommunes særegne fritids- og naturressurser. Bygdas kvaliteter skal bevares også når 

avgrensede områder blir mer urbane.» 

I tillegg finner vi, i kapittel 9 om «Arealstrategier», at «Tilgang til grøntområder og natur i 

nærmiljøet skal prioriteres».  
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Ivaretagelse av de viktige natur- og rekreasjonsverdier må inn i Byvisjonen og synliggjøres 

som en viktig mål/strategi (som vi har foreslått på forrige side). Konseptet «SANDVIKA 

CENTRAL PARK» til organisasjonen Engervannets Venner, som beskrevet i Asker og Bærums 

Budstikke 11. mai 2022, er en god illustrasjon på hvorledes dette kan implementeres. 

 

 

Områder for «Sandvika Central Park» 
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