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Kostnadsoverslag til Bærum Elveforums (BEFs) prosjekter som spilt inn 

på MIK-møtet 14.10.2021 

BEF hold den 14.10.2021 en presentasjon om utførte oppdrag, og søkte om kr. 300.000.- for 

tre ulik «tiltak» i 2022. MIK-utvalget etterspurte kostnadsoverslag på prosjektene 

«Vassdragsleden Isielva» og «Prosjekt Øverlandskvenna». De følger her. 

Vassdragsleden Isielva (omsøkt kr. 100.000.-) 

Til dette prosjektet har vi erfaringstall fra «Vassdragsleden Øverlandselva» og lister punktvis 

(dog, den prisen var inkl. 30% rabatter – ikke sikkert vi får det denne gang). For Isielva er det 

nødvendig med grunneieravaler. Vi har forespurt om kommunen kan gjøre dette, og fått svar 

at på grunn av budsjettsituasjonen har de ikke anledning til det. Vi følger kommunens 

prosedyrer for å få dette til. Prosjektet krever flere finansieringskilder. Budsjettet blir som 

følger: 

 

• 5 doble spisebenker «Hagebord» (Daleløkken Arbeidssenter i Asker)   20000 

• 3 solide/tunge sittebenker (så de ikke blir ødelagt av pøbler) fra Ødegård Sag + frakt 20000 

• 3 stk. A1-skilt og 7 stk. A3-skilt fra Br. Dahl inkl festefundamenter (jordspyd etc.)  50000 

• Utarbeide tekst og bilder til alle 10 skiltene      30000 

• Plakat-design (inklusive tekst og bilder som trykkes på skiltplata, kart-produksjon …) 30000 

• Mulig leie av motorisert utstyr for å frakte skilt og benker ut i felten   10000 

• Design, gravering og produksjon av skiltplater som skal skrus fast på benkene påført  

navn til de som har betalt dette (Bærum Elveforum, BK + evt andre sponsorer)   10000 

• Montering          10000 

• Uforutsette utgifter         10000 

• Grunneieravtaler         50000 

• Adm, koordinering         30000 

• TOTALT                    270.000 

 

Vedlikehold av skilt og benker gjøres av Bærum Elveforum.  
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Finansieringsplan for «Vassdragsleden Isielva»: 

MIK (denne søknaden)   100.000.- 

«Temaplan» (BK)/Anleggsplan   120.000.- 

BEFs Partnerskapsavtale med BK    50.000.- 

TOTALT     270.000.- 

Flytting av Øverlandskvenna (omsøkt kr. 100.000.-) 

Dette vil kunne bli et flott prosjekt for å gjenskape et genuint 1800-talls miljø ved dagens 

Gamle Øverland Bro. Det vil være et omfattende prosjekt der vi ser for oss at BEF tar 

prosjektlederansvaret. Mye tid vil gå til koordinering og prosjektering av all aktivitet og vi vil 

anta minst to mannemåneder vil gå til det.  

• Prosjektorganisering med 

- Prosjekteier 

- Prosjektleder (Bærum Elveforum) 

- Kompetansekartlegging/kompetansebehov 

- Samarbeid med tømrerlinjer 

- Kartlegge hvilke «fysiske ressurser» (enkeltpersoner og organisasjoner) som kan 

være med på hovedprosjektet («Flytteprosjekt Øverlandskvenna»): 

  (Bærum Elveforum, Øverlandsvassdragets Venner, Eiksmarka/Bekkestua Rotary 

Klubb? Asker og Bærum lokalhistorielag, andre?…) 

• Kostnadsoverslag (Behov for mer midler?) 

• Søke midler (identifisere kilder og søke ekstra finansiering?) 

• Plan for prosjektgjennomføring 

Det vil være behov for å inngå samarbeid bl.a. med tømrerlinjer på vgs. og vi må få en 

fagansvarlig tømrer inn, en lærer på tømrerlinjen og en med restaureringskompetanse. En 

person fra Bærum Kommune som i dag har ansvar for Øverlandskvenna må naturligvis være 

med i prosjektgruppa. Andre må trekkes inn etter behov. 

Driftsstøtte til BEF og elvegrupper (omsøkt kr. 100.000.-) 

Vi vil samtidig nevne at vi også søker om kr. 100 000 til drift av BEF: kr. 10 000 i driftsmidler, 

støtte til elevgrupper etter behov kr. 20 000, sekretariatet kr. 70 000. Oslo Elveforum (OE) 

mottar årlig kr. 190 000 fra Bymiljøetaten (frie midler). Både OE og BEF ble opprettet etter 

politisk initiativ for å arbeide med bekkeåpning, opprydding, samordning, tilgjengelighet til 

vassdrag og vassdragsforvaltning. Elveforumene er enkeltstående idéelle organisasjoner uten 

overordnet regionale eller nasjonalt nettverk. 

 

Mvh  

Terje Bøhler (sekretariatsleder) 

Bo Wingård (leder) 
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