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Områdeplan Fossum
Bærum Kommunes høringsforslag til offentlig ettersyn for områdeplan Fossum viser i hovedtrekk en god
plan for framtidige muligheter for utøvelse av idrett og friluftsliv i området. Bærum Idrettsråd foreslår overfor
kommunen at det bygges nytt friidrettsanlegg og svømmeanlegg på Rud/Hauger, noe som gjør det mindre
aktuelt med disse anlegg på Fossum. Vi ønsker å komme tilbake med innspill til den annonserte
detaljreguleringsplanen om hvilke anlegg som planen bør inneholde.
Kommuneplanen viser arealbruk til idrett på vestre del av Smiejordet og offentlig/privat tjenesteyting på østre
del. Vi finner det uheldig at det legges en bred vei tvers over jordet der kommuneplanen viser idrettsanlegg.
Primært mener vi at vei for kollektivtrafikk bør gå rundt Smiejordet på østsida. Alternativt bør den foreslåtte
vei over jordet gå øst for Smia og følge langs grensa mellom idrett og offentlig tjenesteyting i
kommuneplanen. Dette vil gi bedre muligheter for nødvendig tilrettelegging for den allerede sterkt økende
utfartsparkering for de mange som bruker Fossum som utgangspunkt ved bruk av marka. Presset på
utfartsparkering er i dag stort, særlig om høsten og vinterstid. Mange markabrukere fra Oslo vest benytter
Fossum som utgangspunkt. Nye aktivitetsanlegg vil ventelig trekke enda flere brukere til Fossumområdet.
Noe av økningen vil ventelig fanges opp av den foreslåtte kollektivløsningen med ny bussrute fra
Fornebu/Lysaker. Kapasiteten til skiløypene med utgangspunkt Fossum er i dag sprengt av de mange
brukere innen organisert aktivitet og allmenn bruk av marka. Det er derfor viktig at det legges opp til egen
tilførselsløype ut fra parkeringsplasser/bussholdeplass og ut i markaløypene, særlig ved rennavvikling.
Utvikling av løypenettet ut fra Fossum ettersom trafikken øker betinger samtykke fra grunneier og tillatelse
etter markaloven. Erfaringene med dialog med grunneier i Lathusåsen (Løvenskiold) tilsier at det kan finnes
løsninger for å utvikle løypesystemet, primært langs kanten av Lathusåsen.
Fra idrettens side er det viktig at planen opprettholder mulighet for å etablere åpne utendørsanlegg på
jordets vestre del. I første rekke er det et stort behov for areal til fotballanlegg (kunstgras/naturgras),
skistadion vinterstid, rulleskiløype og utfartsparkering. Noen av disse formålene kan ha sambruk deler av
året. Anleggsdekningen for nevnte formål har allerede vært sprengt i denne del av Bærum i påvente av at
kommuneplanens arealbruk kan realiseres. Dersom behovet for idrettsanlegg som følge av planlagt
boligbygging skal dekkes er det viktig at hele det området som er avsatt til idrettsformål i kommuneplanen
opprettholdes som framtidig idrettsareal.
Da kommunen vedtok utlegging av planen til offentlig ettersyn ble det bedt om at det fram til 2.gangs
behandling av planen ble vurdert å bygge skole/barnehage inne på eksisterende industriområde. Ved å
sløyfe svømmehall og legge flerbrukshall i nordvestre del av Smiejordet (bak skiskytterbanen) vil idrettens
behov kunne dekkes uten at det plasseres idrettsanlegg på østre del av jordet, som er avsatt til offentlig
tjenesteyting. Dersom skole/barnehage flyttes inn på industriområdet bør de plasseres nær idrettsanleggene
for å oppnå en fornuftig sambruk idrett/skole.

Bærum Idrettsråd ser fram mot at den framlagte områdeplanen blir realisert. I den videre
prosess ønsker BIR en aktiv rolle i arbeidet med å innpasse nye idrettsanlegg på området.
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