


Nabogruppens innspill

• Prosjektet har blitt bedre – men flere av Planutvalgets pålegg har ikke
blitt fulgt opp

• Dette gjelder spesielt hageanlegget som i praksis fjernes

• Prosjektet er høyt og mørklegger tomten

• Prosjektet baserer alle sine høyde- og etasjeberegninger på toppen av 
jernbaneveggen, ikke dagens terreng

• At prosjektet er bedre enn opprinnelig forslag betyr ikke at det er bra 
– utgangspunktet er tomten slik den er i dag!



Store deler av uteområdene er skyggelagt 24/7 – syd og øst har kun en smal stripe 
med sol noen få timer per dag

Frem til 1400 er ca 50% av utearealet fullstendig skyggelagt – med 5-7 reelle
etasjer på innsiden vil dette bare marginalt forbedres om sommeren

Smal stripe med sol på et lite område
1600 – mer hvor fort solen forsvinner

Dette er det 
eneste området
med mer enn et 

par timer sol

To timer med sol 
midt på dagen…



Selv på årets lyseste dag er skyggen betydelig
midt på dagen



Hoveddelen av hageanlegget har
utbygger tenkt å fylle igjen – i strid med 
Planutvalgets vedtak

Bildene er fra boken“Norske Hager” av Knut Langeland som
dokumenterer den historisk- og naturmangfoldsmessig

Vi stusser over at BK i løpet av lang saksbehandlingstid ikke
har bedt om en fullstendig vurdering av hageanlegget



Snoveien 19 var en av 14 norske hager som
blir omtalt i boken – mange sjeldne trær er 
dokumentert



I realiteten fylles hele hageanlegget igjen og terrenget
heves minst to etasjer for å gjøre plass til garasje

Bebyggelsens møte 
med terreng må ikke 
komme i konflikt med 
eksisterende 
hageanlegg i Snoveien 
19

Hageanlegget ønskes 
bevart og skal ikke være 
gjenstand for flate eller 
terreng endringer Det 
må lages en plan for 
hvordan større trær og 
de bevarte delene av 
tomten skal ivaretas 
gjennom 
byggeperioden.



Bebyggelsens møte med terreng må ikke 
komme i konflikt med eksisterende 
hageanlegg i Snoveien 19

Hageanlegget ønskes bevart og skal ikke 
være gjenstand for flate eller terreng 
endringer Det må lages en plan for 
hvordan større trær og de bevarte delene 
av tomten skal ivaretas gjennom 
byggeperioden.

I forslaget bevares bare en liten del av 
hageanlegget (gårdsplassen). Det vesentlige
av den historiske hagen fjernes og fylles opp
+ bebygges + fullstendig skyggelagt

Verdien av hageanlegget utenfor grensen
satt i planen er vel dokumentert – planter 
og trær er der selv om hagen ikke er stelt

Ved å følge vedtaket måtte prosjektet åpne
opp blokkrekken – dette ville løst
solproblemene også

Dagens
hageanlegg



TETT PÅ STASJONEN – MEN TYDELIG UTENFOR 
HØVIK SENTRUM



Dagens terreng mot Snoveien
markert med rødt. Dersom 
utbygger hadde fulgt vedtaket ville
Granalleen bevart sin utsikt

Slik denne fremstår fra 
Høviksiden er det godt over 4 
etasjer. Fra innsiden 6-7 etasjer
mot dagens terreng
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Er dette 4 etasjer?



Her er det en
terrengheving på

minimum 2 
etasjer som ikke
omtales. Merk 

hvor trangt det er 
mellom byggene. I 
realiteten bygges

det 6-7 etasjer
opp





Her ser man de store 
høydeforskjellene mellom 
bygg og bakke



Utbyggeren prøver å etablere Snoveien og toppen av 
jernbaneveggen som nullpunktet for etasje-beregninger.



Høydeberegninger gjøres vanligvis ikke fra naboens høyeste 
konstruksjon som startpunkt.



Sør-øst hjørnet viser tydelig at utbyggeren har 
erklært toppen av jernbaneveggen som 
nullpunktet, selv med 4 etasjer under:



Perspektiv er viktig – forslaget tilsvarer 3 hele 
Andenæs-bygg (Stabekk sentrum) på rad

• Vesentlig å lære av det som skjedde på Stabekk

• Også viktig å ta lærdommer fra Oslo 

• Utgangspunktet i Bærum er småhus – høyhus er unntaket – IKKE OMVENDT



Panorama fra stasjonen og det nye Høvik 
sentrum



• Prosjektet forbedres ved å bryte
opp høyblokken og måle høyder
fra bakken

• Hageanlegget bevares i sin helhet



Tomten hører 
mest til 
Terrasseveien 
høydemessig.

Ved å bygge fra 
bakkenivået til 
tomten blir 
prosjektet bra 
forent med 
resten av 
nabolaget.



- Hageanlegget er fylt igjen og blir ikke bevart, med unntak av en gårdsplass og
noen få trær

- 50% av gårdsrommet vil kun ha et par timer sol om dagen og uteområdene
holder svært lav kvalitet

- Blokkene er flere steder høyere enn 4 etasjer i forhold til dagens terreng – store 
terrenghevinger

- Blokken langs jernbanen er 170 meter lang og sperrer alt lys. Dette må være en
av de lengste blokkene i hele Bærum. Å bryte opp blokken løser de fleste
problemene over

Oppsummert: Planutvalgets vedtak er ikke
fulgt opp


