Til Bærum Kommune

Rykkinn, 11. januar 2021
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Innspill til reguleringsarbeid og planlegging av Eineåsen Skole.

Vi i nabolaget til planlagte nye Eineåsen Skole ser virkelig frem til ferdigstillelse av en moderne og ny
ungdomsskole på Rykkinn, det vil være veldig positivt for nærmiljøet og hele Rykkinn.
Bærum Kommune har i fbm reguleringsarbeid og planlegging av Eineåsen Skole bedt naboer og om
innspill, forslag og ønsker.
Her kommer det noen problemstillinger vi i nærmiljøet ønsker å belyse, samt gi noen innspill samlet
fra Eineåsen Huseierforening, Skytten Boligsameie og Skytten Huseierforening i fbm
reguleringsarbeidet og bygging av Eineåsen Skole.

-Parkering for ansatte og besøkende til Eineåsen Skole
Bærum Kommune planlegger for 20 parkeringsplasser på nye Eineåsen Skole.
Det er forventet i kommunens planer at det skal være ca. 65 årsverk på Eineåsen Skole, dvs. ca. 90
ansatte. Ut over dette kommer det daglig mange andre tilreisende til skolen som kjører bil, f.eks.
renholdsarbeidere, vaktmestertjenester, PPT, foreldresamtaler, vareleveringer, møtevirksomhet og
andre besøkende.
I tillegg kommer det kveldsaktiviteter som bl.a. foreldremøter, kveldsundervisning og annen
møtevirksomhet på skolen som foregår på ettermiddag/kveld/helg.
Dagens skole har ca. 40 parkeringsplasser og ved normal drift på dagens skole har det daglig i snitt
stått ca. 25 biler parkert på parkeringsplassen på skolen.
Da den nye skolen vil øke antall elever og ansatte betraktelig, ser vi i nærmiljøet store utfordringer
med parkeringsforholdene i nærmiljøet med kun 20 parkeringsplasser på den nye Eineåsen Skole.
Bærum Kommune sitt forslag og plan er at ansatte og besøkende til skolen skal ta bussen, sykle, gå
eller parkere biler på parkeringsplassen ved Gommerud fotballbane og på parkeringsplassen ved
Rykkinn Skole/Rykkinnhallen. Vi heier på denne optimismen og fokuset med å redusere utslipp av
fossilt brennstoff, men vi er også realister og vi tror dessverre ikke dette vil fungere særlig godt i
praksis gjennom store deler av året.
Vi ser i dag at ansatte og besøkende til dagens Eineåsen Skole benytter seg også av parkering langs
Stian Kristensens vei og i veien syd for Stian Kristensens vei, Skytten. Begge disse veiene benyttes i
dag til beboerparkering da opprinnelig beboerparkering fra 1971 ikke tilfredsstiller dagens behov. Vi
tror derfor at ansatte og besøkende til nye Eineåsen Skole vil benytte seg av mer av
huseierforeningenes private parkeringsplasser på fellesområde og gateparkering i disse veiene (da
det er vesentlig kortere vei til skolen fremfor kommunens foreslåtte parkeringsplasser ved
Gommerud fotballbane og Rykkinn Skole/Rykkinnhallen), noe som kan medføre trafikkaos og farlige
situasjoner for myke trafikanter i Stian Kristensens vei og i Skytten.
Bærum Kommune har som mål om at det skal være et nært samarbeid mellom skole og nærmiljøet
slik at også skolens område kan benyttes av beboere i nærmiljøet utover skolens åpningstid, dette
gjelder uteområder, lek- og fritidsmuligheter, parkeringsmuligheter og skolens lokaler.
Vårt forslag er at det derfor bygges ca. 50 parkeringsplasser på Eineåsen Skole (gjerne mange under
bakkenivå slik at uteområder består), hvor 10 stk. også er ladestasjoner for elbiler. Dette vil skape
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gode muligheter for parkering på skolen for ansatte og besøkende, for tilreisende til kveldsaktiviteter
på skolen, samt for naboer som kan parkere der f.eks. i tidsrommet kl. 1700-0700 og benytte seg av
ladestasjoner (betaling for bruk av ladestasjoner som bidrar til inntekter til skolen). I tillegg ber vi
Bærum Kommune om å følge opp nye Eineåsen Skole med en tydelig parkeringsstrategi for ansatte
og besøkende slik at de kun parkerer på avtalte parkeringsplasser i nærmiljøet.

-Adkomst til Eineåsen skole
Da Rykkinn ble bygget på slutten av 1960-tallet og starten av 1970-tallet var vei- og parkeringsnettet
godt tilpasset datidens behov, Stian Kristensens vei likeså.
Slik er det ikke i dag da de fleste husstander har to biler og det er stor knapphet på parkeringsplasser
i nærmiljøet.
Selv om alle garasjeplasser og all fellesparkering på huseierforeningenes områder benyttes, står det
daglig parkert ca. 20-25 biler langs Stian Kristensens vei.
Det er i dag svært begrenset med parkeringsplasser for oss huseiere i nærmiljøet og vi ser på stor
bekymring dersom muligheten for gateparkering forsvinner i fbm utvidet fortau (fra dagens 2,0 m til
forslaget på 2,5 m). Bærum Kommune har tidligere sagt, og sier også høsten 2020, at det også i
fremtiden skal være gateparkering i Stian Kristensens vei og ikke innsnevre veibanen, men at
veibanen utvides tilsvarende på den siden der det ikke er fortau. Dette vil kun redusere veiskulderen
slik at bilene i praksis vil stå på samme plass som i dag. Det å utvide fortauet til 2,5 m vil derfor kun
medføre til at veibanen blir smalere og mer uoversiktlig enn den er per i dag.
Vi i nærmiljøet mener derfor det ikke er nødvendig med et fortau som er 2,5 m bredt i Stian
Kristensens vei.
Økningen av flere elever fører til flere myke trafikanter, men svært få av de vil benytte Stian
Kristensens vei som adkomst til skolen da det ikke er naturlig (eller raskeste vei) for elevene i
nærområdet som gående/syklende eller hvis de kommer med buss. Det er flere tur- og sykkelveier
som er mye mer naturlig å benytte som adkomst til/fra skolen. Vi gjør oppmerksom på at korteste og
enkleste veien mellom bussholdeplassen (Skytten) og Eineåsen Skole er via kommunal bilfri gang- og
sykkelvei, Bakstefløya, som går fra bussholdeplassen og i rett linje rett bort til skolen, utenfor trafikk
og annen fare for elevene. I tillegg vil elever som kommer nordfra, f.eks. Gullhaug, gå via
Gommerudbanen, ned Gudmundstien og rett til skolen.
Det er også ønske om at Bærum Kommune kan gjøre en undersøkelse/observasjon slik at dere også
ser hvor de myke trafikantene ferdes i dag på vei til/fra skolen og at dette ikke er på fortauet
gjennom Stian Kristensens vei.
I tillegg er det til tider svært vanskelig med adkomst og parkering i Stian Kristensens vei ved vinterstid
med mye snø kombinert med parkering av biler.
Dersom det er en politisk beslutning at adkomster til skoler i Bærum Kommune skal ha et fortau på
2,5 m, så minner vi om at det ikke finnes fortau på adkomsten til nye Rykkinn barneskole, som åpnet
høsten 2016, gjennom Valkyrieveien fra Rykkinnveien. Valkyrieveien på Rykkinn er også en vei som
ikke benyttes av så mange myke trafikanter som adkomst til/fra skolen, akkurat som fortauet i Stian
Kristensens vei. En annen adkomst til barneskolen på Rykkinn, Leirdueveien, har fortauet en bredde
på ca. 2,2 m.
Vårt forslag er derfor at dagens bredde av fortau i Stian Kristensens vei på 2,0 m opprettholdes.

-Diverse innspill og tilbakemeldinger fra naboer
 De nærmeste naboene til nye Eneåsen Skole, beboere i rekkehusrekken i Stian Kristensens
vei 80-90, er bekymret for at den nye skolen vil bli for høy og redusere solforholdene. Videre
ønsker de å få se illustrasjonsbilde, som er lagt ut fra nord/øst siden, også legges tilgjengelig
fra sør/øst, da blir fra den vinkelen som er aktuell for de som bor i rekkehusrekken nr. 80-90.
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Soldiagrammene som ligger tilgjengelig viser ikke noe i juli og august som er tiden da man
virkelig tilbringer mye tid ute på ettermiddag/kveld. Per i dag så har beboerne i denne
rekkehusrekken kveldssol frem til kl. 21.30 på den tiden. Derfor ønsker de å se soldiagram for
juli og august kl. 20.00 til kl. 21.00.
Innspill til hva uteområde rundt skolen bør ha: lave basketkurver for barn/unge, vegg til å
sparke/kaste ball mot, etc. I tillegg ønsker vi noen utetreningsapparater og vertikale stenger
der man kan turne i.
Det er ønske om at «skogsløypen» bak Eineåsen Skole oppgraderes og oppgraderes også
med en hinderløype.
Vi ønsker en oss en volleyballbane og en liten fotballbane i fbm bygging av nye Eineåsen
Skole.

Tusen takk for at dere i Bærum Kommune ønsker innspill og tilbakemeldinger fra oss i nærmiljøet!
Vi håper derfor at dere tar med dere innspillene og forslagene til reguleringsarbeidet og byggingen av
Eineåsen Skole fra skolens nærmeste naboer og nærmiljøet.
Vi ser frem til å høre fra dere😊
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