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Hva skal vi snakke om?

Bakgrunn

Innkomne uttalelser og foreslåtte endringer

Momenter som skal drøftes i videre arbeid kommuneplanens arealdel

Revidert fremdrift kommuneplanens arealdel



Arealstrategien skal sikre at kommunens etater  styres i samme retning

Kilde: https://nyemoldesykehus.com/2020/05/10/vinglepolitikk-i-sykehussaken/

https://nyemoldesykehus.com/2020/05/10/vinglepolitikk-i-sykehussaken/


Fra arealstrategi til virkelighet

KPS med 
arealstrategi

Hovedutbyggingsretning, 
kvalitetskrav, verdier som 

skal ivaretas m.m

Kommuneplan 
arealdel

Konkretisering. Kart, 
bestemmelser, retn.-linjer

Reguleringsplan
Konkretisering utforming, 
høyder, volum osv. Relativt 

detaljert.

Byggesak
Detaljene.

Fysiske 
omgivelser

DETALJERINGSNIVÅLAVT HØYT

Krav til sjekk og vedtak hos de folkevalgte jevnlig. 
Politisk styringsmulighet fra overordnet til (relativt) detaljert.

Bakgrunn 



Knutepunktsfortetting som hovedstrategi

Regional plan for areal og transport 

angir vekstfordeling 90/ 10

Kommuneplanens arealdel i Bærum 

angir vekstfordeling 95/5

90/ 10- fordeling 95/ 5- fordeling

Bakgrunn 



Nullvekstmål - arealbruk effektivt virkemiddel

Regional plan areal og transport

Bakgrunn 



Avtale som legges til grunn for finansiering av bl.a. Fornebubanen

Forventninger: 

Høy arealutnyttelse i prioriterte vekstområder 

Bykvalitet 

RP-ATP og byvekstavtalen legges til grunn for KPA

Høy andel av veksten 

Rapportere på måloppnåelse

Byvekstavtale
Bakgrunn 



60%

Gjeldende knutepunktstrategi har fungert 

Årlig boligbygging i perioden 2015-2020

40%

Før 2015 (2000-2014) var fordelingen 

50 / 50 

Perioden 2015 – 2020 hadde en årlig 

boligvekstfordeling på 

60 / 40 

Endringen går sakte men i 

riktig retning

Bakgrunn 



Høringsperioden  

Innkomne uttalelser



Forhold til vekst

Rekkefølger på vekst

Avgrensning av vekstområder 

Konsekvenser for sosial og teknisk infrastruktur 

Forhold til kyst og hav 

Allmennhetens tilgang

Bruk av sjøoverflater 

Marint biologisk mangfold 

Landbruk, Natur, grønt og kulturminneverdier

Konflikt med fortetting

Hensyn til landbruk og jordvern

Kulturminner som kvalitet i utviklingen

Høringsperioden  

Hovedpunkter i tilbakemeldinger



Høringsperioden  

Vøyenenga – prioritert stasjon langs buss

Bør ikke tas med videre på grunn av beliggenhet og liten tro på vekst basert på gange, 

sykkel og kollektiv 

Politisk bestilling av mulighetsstudie for Bærum vest:

Vurdere moderat fortetting og transformasjon (på lang sikt)

Omlegging av E16 – skaper nytt handlingsrom 

Revitalisering – sikre blågrønne verdier og flomproblematikk 

Anbefaling: 

Det gjøres en vurdering av dette gjennom mulighetsstudiet for Vestre Bærum 



Høringsperioden  

Sandvika

Arealstrategisk kart: 
• Sandvika, Lysaker/Fornebu, Høvik og Bekkestua 

videreføres som prioriterte vekstområder, med Sandvika 
som regionby. 

Sandvika skal videreutvikles som attraktiv regionby i 
Viken, som kommunesenter og fjordby. Fortetting og 
transformasjon gir mulighet til å utvikle bymiljøet og 
tilrettelegge for et attraktivt og variert byliv.

Arealstrategier:
Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
Derfor skal vi: 
• Videreutvikle Sandvika som kultur- og regionby 

med en attraktiv sjøfronten og god tilgjengelighet til 
fjord og elver

Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt
Derfor skal vi: 
• Utvikle Sandvika, Fornebu og Lysaker som 

nullutslippsområder og arena for innovative og 
bærekraftige klimaløsninger hvor erfaringene fra 
nullutslipp Fornebu legges til grunn

Samfunnsstrategi: 
Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende



Videre arbeid og politiske signaler 

Innspillstema som videreføres i KPA 

Vekstgrenser og vekstforutsetninger 

Utnyttelse

Boligvariasjon, nye boformer/typologi 

Fortetting i eksisterende villaområder (småhus) 

Utbyggingsrekkefølge og forhold til sosial og 

teknisk infrastruktur

Arkitektur-
strategi



Vekstgrenser og vekstforutsetninger 
Videre arbeid og politiske signaler 



Utnyttelse og kvaliteter

Videre arbeid og politiske signaler 



Ulik type bebyggelse med samme utnyttelse 

Videre arbeid og politiske signaler 



Småhus

Begrense fortetting 

Gi handlingsrom for utvikling av 

egen bolig

Balansert vekst og sikre 

eksisterende kvaliteter

Videre arbeid og politiske signaler 



Utbyggingstakten og forhold til sosial og teknisk infrastruktur

Samsvar mellom arealutvikling og behov for investeringer 

Se større områder i sammenheng  

Opprettholde planlagt boligvekst (antall) men ha bedre styring med hvor/når veksten kommer 

Samhandling på tvers av sektorer

Vurdere planmessige virkemidler 

Utbyggingsprogram? 

Videre arbeid og politiske signaler 

I arealstrategien er følgende nå presisert: 



Arealstrategi og -kart – forslag til endringer





Høringsperiode 
6 uker frist medio 

september 

Framdrift kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens 
samfunnsdel

Planprogram arealdel

Faglige grunnlagsdokumenter, kartlegging, utredning mv.
plandokumenter (bestemmelser, kart, planbeskrivelse) 

2.juni 23.juni
Desember 

2021
Q2

2022

1.gang vedtak vedtak 1.gang

Vurdering av arealinnspill 

Konsekvensutredninger / ROS

Desember 2022

Høringsperiode 
6 uker frist medio 

september 

Bearbeide 
planforslag 

vedtak




