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1 Introduksjon og møteleder 
Bærum kommune gikk gjennom agenda for møtet, introduserte de som var 
tilstede fra kommunens administrasjonen, opplysninger om hvordan det 
digitale møtet var lagt opp, hvordan stille spørsmål (i chaten) og hvor en 
kunne sende inn høringssvar. 
 
Med fra administrasjonen:  
Anne Trine Hoel – møteleder og saksbehandler på Sandvika Sjøfront 
Camilla Florvaag-Dybvik – medsaksbehandler på Sandvika Sjøfront 
Kari Sagbakken – saksbehandler på Lakseberget – presenterte saken 
Maria Buene – medsaksbehandler på Lakseberget 
Terje Hansen – presenterte Sandvika sjøfront – Tjenesteleder Områdeutvikling 
Kjell Seberg – Tjenesteleder Regulering 
Ellef Ruud – Tjenesteleder Miljø og planadministrasjon 
 
 

 
Anne Trine 
Hoel 



 

 

2 Presentasjon av Sandvika sjøfront 
En generell gjennomgang av arbeidet som er gjort i forbindelse med Sandvika 
sjøfront, hvilke premisser og prinsipper som legges til grunn for det videre 
arbeidet med utviklingen av Sandvika sjøfront. 
Premisser: FNs Bærekraftsmål, E18 lagt i tunnel under Sandvika, Byvekstavtale 
av 2019 og kommuneplanens langsiktige vekstgrense for Sandvika. 
Prinsipper: allment tilgjengelig, biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes, 
trinnvis utvikling, bymessig lokalvei, flere forbindelser for å koble byen bedre 
sammen og den skal styrke Sandvikas identitet som kultur- og rekreasjonsby. 
 

 
Terje Hansen 

3 Presentasjon av Lakseberget 
En gjennomgang av planforslaget for nytt friluftsområde Lakseberget. Planen 
skal legge til rette for utfylling av masse som opparbeides til friluftsområde. 
Båthavn foreslås parallellforskjøvet utenfor. Utfyllingen vises i planforslaget 
med en større og en mindre utgave. Fyllingen utgjør mellom 40-60 dekar nytt 
land. Det nye området skal i første omgang opparbeides til friområde. 
Området kan senere via ny reguleringsplan vurderes til byutvikling. Etter at 
utfyllingen er ferdig skal det arbeides med den økologiske tilstanden og 
reparasjon av strandlinjen i overgangen mellom land og vann.  
Det er gjennomført konsekvensutredning og kartlegginger. 
 

 
Kari 
Sagbakken 

4 Svar på spørsmål fra chat`n 
Etter presentasjonene ble det gjennomført en runde med spørsmål til 
planforslagene via chat`n på Teams. Det kom inn 19 spørsmål via chat`n, som 
ble svart ut av Eller Ruud, Kjell Seberg eller Terje Hansen.  
 
Spørsmålene knyttet seg opp mot tre hovedtema: 
 
Båthavna  

- Båthavna tenkes flyttet lengre ut, noe som vil ta mye sjøareal fra 
områder som burde være allmenttilgjengelige 

- Kostnader i forbindelse med midlertidig og permanent flytting av 
båthavna 

- Framtidige fasiliteter som klubbhus med kaffe og sanitær, båthotell, 
allmenntilgjengelighet til båthavnen for bruk (bading, fisking osv) 

 
Aktiviteter på vannspeilet/i Sandviksbukta 

- Aktiviteter for barn og unge i regattabanen som er regulert i 
Sandviksbukta  

- mye båttrafikk i dag, antagelig verre i framtida  
- det bør innføres fossilfritt område for vannsport 
- Sjøholmen kunst og kultur – 30000 besøkende i året/åpent hver dag – 

hvordan håndteres dette i anleggsfasen? 
- Sjøholmen Maritime senter – hvordan tenkes midlertidig og 

permanent løsning for aktiviteter? 
- flere hundre seilbåter i båthavnene – hvordan håndtere dette ved 

etablering av rundløype? 

 
Camilla, 
Anne Trine, 
Kjell, Terje, 
Ellef 



 

 

- Det er viktig å bevare vannspeilet – dagens alternativ har mye grønt 
og grus – tidligere alternativer flere kanaler og mer vann. 

 
Utfyllingsområdet – ny lokalvei 

- Hvor stor og hvor lang tid vil det ta å fylle ut jmfr. utfyllingsområdet? 
Når starter utfyllingen? Tidsperspektivet og politikerne vil legger  
føringer for dette. 

- hvordan anleggelse ny lokalvei og bytilpassing og høyder på fremtidig 
bebyggelse bør skje 

 

5 Høringsfrist og innspill  
 
Høringsfrist 17 desember 2020 
 
Informasjon om Sandvika Sjøfront: 
https://www.baerum.kommune.no/sjofront   
    
Kontaktpersoner: 
Anne Trine Hoel      anne.t.hoel@baerum.kommune.no 
Camilla Florvaag-Dybvik  camilla.florvaag-dybvik@baerum.kommune.no 
 
Innspill til saken:  
post@baerum.kommune.no – merk «Sjøfronten » arkivsakID 17/16574 
 
Informasjon om Lakseberget: 
https://www.baerum.kommune.no/lakseberget 
 
Kontaktpersoner: 
Kari Sagbakken              kari.sagbakken@baerum.kommune.no 
Maria Buene     maria.buene@baerum.kommune.no 
 
Innspill til saken: 
post@baerum.kommune.no – merk «Lakseberget» PlanID 2018018 
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