FAU ved Lysaker skole

Lysaker, 8.2.2019

Bærum kommune
1304 Sandvika
post@baerum.kommune.no

Høringssvar – Tjernsmyrområdet – del av lokalveinett – mindre endring av reguleringsplan
E18 Lysaker-Ramstadsletta m.fl., arkivsakID 18/21133.
Vi viser til forslag til mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl –
Tjernsmyrområdet, som ligger ute til offentlig ettersyn. På vegne av barn og foreldre på
Lysaker skole oversendes følgende merknader fra FAU ved Lysaker skole:




Lysaker skoles skolekrets ligger på begge sider av dagens E18 og de store endringene
som skal skje her. Dette betyr at det er mange skolebarn i vårt område som vil bli
påvirket av tiltaket og da særlig i anleggsperioden. For mange barn vil skoleveien
gjennom flere skoleår ligge i randsonen av og over store anleggsområder. Hvordan
omlegging av skoleveier og særlig kryssinger av E18 gjøres vil kunne få stor betydning
for om særlig de minste barna går eller sykler til skolen. Det er derfor ønskelig at det
legges inn et punkt i bestemmelse § 2.11 Plan for anleggsfasen at det også skal
kreves en kommunikasjonsplan for hvordan lokalmiljøet informeres underveis i
anleggsperioden, med særlig fokus på barn og unge. Det er av avgjørende betydning
at skolen og lokalmiljøet til enhver tid holdes oppdatert om de prosessene som skal
gjennomføres, hvordan særlig gang- og sykkelveier skal legges om osv.
Det står i saken at fotballbanen på sørsiden av Prof. Kohts vei vil bli mindre i areal og
mindre attraktiv enn i opprinnelig plan. I henhold til rikspolitiske retningslinjer for
barn og unge pkt. 5 d, skal det ved omdisponering av arealer som brukes av barn og
unge som et minimum skaffes fullverdig erstatning. Selv om ikke arealet er mye brukt
i dag, antas det å kunne få en økt bruk i fremtiden. Allerede nå ser man behov for
flere ballbaner og lekearealer i området, som et resultat av at Frembanen lenger nord
i større grad brukes til organsiert aktivitet og at kapasiteten der er sprengt mange
ettermiddager i uka. Økt bruk av fotballbanene ved Tjernsmyr avhenger dog av at
den gjøres innbydende, sikker og enkel i bruk. FAU er bekymret for hva som
eventuelt vil kunne skje dersom baller skytes over og ut av banen og inn på f.eks
bussvegen. Det ønskes derfor at det i bestemmelse §3.1 idrettsanlegg føyes til at
området må sikres med gjerder mot omkringliggende veianlegg. Videre mener FAU at
det i bestemmelsene må være krav om sykkelparkeringer i tilknytning til ballbanen.
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For å øke sykkelandelen er det viktig at det også tilrettelegges for gode, trygge og
mange nok sykkelparkeringsplasser ved anlegget. Det bør også i bestemmelsene
sikres at ballbanen gjøres mest mulig attraktiv med robust beplanting, benker og
bord.
Brydeskogen er en svært mye brukt nærskog i lokalområdet. Det står at adkomst til
Brydeskogen vil bli endret. Vi kan ikke finne noe om dette i bestemmelsene. Det bør i
bestemmelsene skrives noe om at adkomst til Brydeskogen skal sikres på en trygg
måte også i anleggsperioden. Det bør videre stå noe om at adkomsten skal
opparbeides på en skånsom måte som gir færrest mulig inngrep i skråningen.

Med vennlig hilsen
Henrik Linnestad
på vegne av FAU ved Lysaker skole
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