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SANDVIKA/JONG - ARGUMENTASJONER – KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
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ESTIMAT (64 LEILIGHETER – 13 000 BRA-S FORDELT PÅ 8 BYGG) 

 
Illustrasjon, nedre del mot E-18 

Vår søknad er motivert av lokal planstrategi og regionale planbestemmelser og retningslinjer 

hvor fortetting av Sandvika sentrum med fokus på BOLIGER MED HØY KVALITET.  

 

Vårt hovedmål er å styrke Sandvika og Bærum som regionalt knutepunkt med en 

fortettingsstrategi av sentrum med gode kommunikasjonsløsninger og god infrastruktur. 

 

Vårt boligområde ligger ca 600 m fra jernbanestasjonen for gående, og 1,2 km for de som 

kjører med adkomst fra Sandviksveien øst. Tomteområdet ligger således i gangavstand til 

jernbanestasjonen og øvrig kollektivdekning. Jong og Kjørboområdet har ideelle 



ruter/adkomstmuligheter for gående og tilgang til kollektive tilbud for buss og tog. Boligene 

ligger i tilknytning til Sandvika storsenter med god tilknytning til etablert infrastruktur som 

veg, gang- og sykkelvei, vann- og avløp, barnehager, skoler, forretninger i umiddelbar nærhet, 

og øvrige servicetilbud mv er tomten et meget godt samfunnsøkonomisk 

boligutviklingsalternativ. 

 

Tomten/e er i dag gjengrodd og er et «dødt» areal for alle inkl naboene. Tomten/e ligger i en 

skråning som er nærmest utilgjengelig for allmenheten, og inneholder ikke noen form for 

naturbelte, isotoper, eller rød listede arter mv. Ingen registrerte kulturminner. Det er slik vi ser 

dette i basert på våre analyser ingen problemer knyttet til biologisk mangfold mv. En delvis 

avskoging og planering av tomten vil på alle måter rydde opp i et mindre pent område og 

bebyggelsen vil her naturlig falle inn i det urbane landskapsbilde. Et reguleringsforslag må 

uavhengig utredes jfr naturmangfoldloven. Det blir meget subjektivt å hevde at 

grønnstrukturen er en del av en sammenhengende grønnstruktur og at deler er et viktig 

landskapsområde. 

 

Vårt foreslåtte boligområde vil inneholde CA 64 terrasse støysikre og støvsikre 

utsiktsleiligheter med sjøutsikt mot Bjørnsvika og Jernholmen. Området har et stort 

fortettingspotensial og vil være et godt alternativ for ytterligere arealutvikling og utvikling av 

Sandvikas sentrumsområde. Boligene i dette området er og vil i fremtiden bli svært attraktive 

for alle typer segmenter med aktivitetsmønster som kan nyttegjøre seg av nærområdets 

rekreasjons på sjø og land, og nærmiljøkvaliteter.   Boligideen er en videreutvikling av 

svalgangsprinsippet, og idéen går ut på å etablere et romlig og tett sjikt på utsiden av 

svalgangene mot støy- og forurensningskilden. Kravene oppfylles ved at det etableres en 

dobbel fasadeløsning mot E 18. Det ytterste tette sjiktet har store glassflater for å sikre godt 

lysinnslipp i svalgangsrommet. Selve gangbanene er trukket ut fra bygningskroppen, slik at 

lyset faller nedover byggets fasade og gir lyse og trivelige arealer i svalgangen. Løsningen 

gjør at man kan bygge boliger med gode bokvaliteter på tross av nærhet til vei. 

 

Vårt forslag ligger så avgjort innenfor både nasjonale og regionale målsettinger for 

konsentrert utbygging sentralt i Sandvika i nær tilknytning til jernbane/kollektive og ikke 

minst nærmiljøets mange gode tilbud og infrastruktur. (Herunder lokal planstrategi) 

Vi vil anmode planutvalget om å avsette tomteområdet til byggeområde for boliger. 
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