BIR, 21.4.22
IDRETTSANLEGG ER PÅKREVET FOR DET GODE LIV I SANDVIKA
Sandvika vil, sammen med Fornebu, bli det store vekstområdet for de kommende tiårene i Bærum.
Utbyggingen i Sandvika er et ledd i strategien «bygg tett og høyt nær kommunikasjonsknutepunktene». Sandvika er forventet å ende opp med en befolkning på 15.000-20.000 innbyggere
om et par ti-år etter at de planlagte utbygginger er ferdige - sammenlignet med dagens befolkning på
om lag 3.000 personer.
Skal Sandvika bli et godt sted å bo, må utbyggingen av idrettsanlegg holde tritt med befolkningsøkningen og kompensere for underdekningen av idrettsanlegg på enkelte områder. Bærum
idrettsråd og idrettslagene i Bærum har derfor initiert et arbeid for å beskrive behov for idrettsanlegg
og skissere løsninger. Nedenfor beskriver vi et sammendrag av dette arbeidet.
Man må tenke annerledes enn dagens tilnærming når arealkart tegnes, hvor arealer for eksempel
avsettes til boliger, næring eller rekreasjon/idrett. I Sandvika må man tenke slik at idrettsanlegg kan
ligge under, på taket eller inni bygg som ellers huser for eksempel boliger eller næring. Eksempelvis
kan skytterne – holde hus i en kjeller. De trenger tykke vegger med betong og god ventilasjon.
Kanskje kan også fekting, kampsport, squash og turn holde til i dypet. Ulike typer idrettshaller kan
også ligge i bygg som huser andre aktiviteter. Sandvika er en god lokasjon for idretter med få anlegg i
Bærum, da Sandvika er et kommunikasjonsknutepunkt.
Videre må vi planlegge anleggene slik at de kan nyttes 16 timer i døgnet hele året. Kombinerer vi
idrettsanlegg og skoler, lykkes vi med utnyttelse 16 timer i døgnet. Får vi undervarme på
fotballbanen, eller kombineres den med is om vinteren, kan anlegget nyttes hele året. Vi må få til
flere typer slike kombinasjoner som sikrer høy utnyttelse av idrettsanleggene.
Det er viktig for lokal aktivitet at det finnes lokale anlegg for de idretter som mange driver og som
spesielt utøves av barn og unge. Lokalt aktivitetstilbud øker deltakelse og reduserer også kjøring og
klimaavtrykk. Men for å utøve mange idretter, vil man måtte reise ut av Sandvika. Variert rekreasjon
krever at beboerne i sjøbyen får tilgang til godene i vinter- eller marka-Bærum. Da blir det viktig med
gode, lokale tilførselsveier både for sykkel, buss og bil – eksempelvis til Bjørnegård, Vestmarksetra,
Kirkerud og Rud. Kanskje er selvkjørende busser med hyppige avganger en løsning. Om sommeren
kunne disse gå i andre ruter og frakte folk til Kadettangen og Kalvøya.
Kalvøya er viktig for idretten i Sandvika. Her drives orientering og fotball om sommeren. Både roing
og kajakk har klubbhus og base på øya.
Det er allerede i dag underdekning av anlegg og utfordringer innenfor viktige idretter for området:
 Vannsportklubbene (kajakk, roing og seiling) melder om behov for 5 knops hastighet innenfor
øyene og sperring av båttrafikk under Kalvøya broa. Klubbene melder også om behov for
utvidelse av treningsrom og muligheter for oppbevaring av båter
 Lokale basket-, håndball- og volleyballgrupper melder om kritisk lav hallkapasitet slik at de må
avvise unge som vil starte
 Turnklubbene har for liten hallkapasitet
 De lokale fotballklubbene har banedekning under gjennomsnittet for Bærum
Idrett er et element i det gode liv eller det gode samfunn; moro i seg sjøl, bra for folkehelsa, skaper
nettverk og sammenheng i lokalsamfunnet. Idretten håper derfor at politikere og administrasjon
også vil fokusere helhetlig på idretten i Sandvika og sikre utbygging av idrettsanlegg som fjerner
underdekning og gir gode mulighet til idrettslig utfoldelse for Sandvikas nåværende og fremtidige
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beboere. Dette slik at Sandvika kan bli et sted som både beboere og Bærum kan være fornøyd med
og stolte av i årene fremover.
Følgende idrettsanlegg/utbygginger med tilhørende arealer vil kreves (i tillegg til det som allerede
finnes) for at «nye» Sandvika skal få et idrettstilbud på linje med resten av Bærum – og et
anleggstilbud henimot gjennomsnittet for Norges 10 største kommuner:












Fotballbaner tilsvarende tre nye 11’er baner; ekstra 11’er Bjørnegård, 9’er bane Hamang, 9’er
bane Sandvika barneskole.
Tre nye flerbrukshaller (hvorav en turnhall): Flerbrukshall Sandvika barneskole, flerbrukshall
Hamang, fornying Combihallen med ekstra flate, plasthallen på Kadettangen erstattes av
permanent (og pen) hall <kanskje koble denne også i dette sammendraget med
ungdomsklubb/ungdomslokale>
Kapasiteten i eksisterende ro- og padleanlegg må økes; brygge-/kaianlegg og klubbhus. Videre er
det behov for langsiktige og forutsigbare festeavtaler med Bærum kommune, som muliggjør
utvidelser. Det behøves også et ekstra padleanlegg.
Det må vurderes å innføre 5 knops grense på sjøen overalt innenfor øyene i Vestfjorden
Det er behov for oppmerket regattabane også for padlerne
3-4000 m2 lokaler til idretter som samler deltakere fra hele eller store deler av Bærum kan være
hensiktsmessig å ha i Sandvika pga. kommunikasjon; kampsport, squash, Friskis&Svettis. Ved
felles lokale kan man dele på resepsjon, garderober, styrkerom, osv. og skape miljø på tvers av
idretter.
For såkalt uorganisert aktivitet kan det være aktuelt med utendørsanlegg som «Tuftepark»,
skatepark, sandvolleyballbane, pumptrack, basketballbane, etc
Sandvika, og de mange nye innbyggerne der, må få mye bedre veier og stier for gående og
syklende fra sentrum og ut til idrettsarenaer på Rud (friidrett, fotball, svømming, rulleski,
(tennisbaner?) mm), Kirkerud (ski og snowboard), Bjørnegård (fotball, handball mm) og
Vestmarka (langrenn, skiskyting, friluftsliv), samt Kolsås/Bærumsmarka (klatring, friluftsliv).
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