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Plan for idrettsanlegg for Sandvika bør legges dette året, fordi det vil bli vanskelig å innpasse
idrettsanlegg i Sandvika når det er utbygd eller planene lagt. Da vil det trolig vil være svært få arealer
tilgjengelig eller prisen for arealene bli så høy at det vanskeliggjør bygging av idrettsanlegg.
Etter det vi forstår er planlegging i Sandvika lagt opp «område for område». Planlegging av
idrettsanlegg må være helhetlig for Sandvika og ta i betraktning nærliggende områder som
Bjørnegård, Hamang, Franzefoss med mer.
Idrettsrådet har for sitt innspill lagt til grunn at det bør være lokale anlegg i Sandvika for de mest
utbredte sportsgrener som barn og unge utøver – for eksempel fotball og håndball og andre
ballsporter. Dette gir økt aktivitet og lite kjøring. Videre bør det være fasiliteter i Sandvika for
sportsgrener som har få anlegg i Bærum – for eksempel Friskis og Svettis og kampsport. Dette fordi
Sandvika er et kommunikasjonsknutepunkt og gunstig for kollektivtransport.
For å sikre at Sandvika får en dekning av idrettsanlegg om lag på linje med resten av Bærum trenger
Sandvika etter våre beregninger følgende idrettsanlegg – i tillegg til de som allerede er der i dag (og
vi har eksemplifisert mulige lokasjoner):
 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 med flere funksjoner (se nedenfor).
 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.
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For såkalt uorganisert aktivitet kan det være aktuelt med utendørsanlegg som «Tuftepark»,
skatepark, sandvolleyballbane, pumptrack, basketballbane, etc.
Sandvika 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), Blommenholm (tennis) og Vestmarka (langrenn,
skiskyting, friluftsliv), samt Kolsås/Bærumsmarka (klatring, friluftsliv).

For å få plassert inn tilstrekkelig med idrettsanlegg i Sandvika må det tenkes utradisjonelt mht
plassering av anlegg, samt at anleggene må legges opp slik at de blir nyttet 16 timer i døgnet hele
året
For Sjøfronten kan følgende nye idrettsanlegg være aktuelle:
 Ett ekstra padleanlegg
 9’er fotballbane
 Utendørsanlegg med Tuftepark, skatepark, sandvolleyballbane, pumptrack, basketballbane, etc.
Idrettsfunksjonene som i dag ligger på Kadettangen, må fortsette å ligge der fordi det vil bli
krevende å få plassert inn nødvendige nye anlegg i Sandvika. Men fotballbanene kan gjøres åpnere
og mer tilgjengelige for allmennheten, samtidig som hall til erstatning for dagens plasthall kan
kombineres med nye klubbhus og eventuelt fasiliteter for ungdomsklubb/ungdomslokale og evt
fasiliteter for kultur, service og/eller rekreasjon. Vi antar det er kapasitet for allmennheten på
fotballbanene i helgene og i juli. Da er det mest bruk av Kadettangen, samtidig som fotballbanene gir
lys og aktivitet på Kadettangen i den mørke årstiden og bidrar til at Kadettangen også oppleves som
hyggelig og trygg i denne delen av året.
Vedlagt følger et noe utdypet sammendrag av våre anbefalinger for idrettsanlegg i Sandvika, samt en
presentasjon som utdyper og detaljerer.
Med vennlig hilsen
Øivind Gladsø
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