Sørkedalen – i går, i dag ... i morgen?

JMF 26.03.2017

Det er unikt at en hovedstad innenfor sine grenser har så opprinnelige og godt bevarte
jord- og skogbruksbygder og kulturlandskap som Sørkedalen og Maridalen.
Maridalen er varig vernet som landskapsvernområde etter naturvernloven.
Sørkedalen må med grunnlag i markaloven sikres varig vern som jord- og
skogbruksbygd, kulturlandskap, rekreasjonsområde og levende lokalsamfunn.
Dette dokumentet er oppdatert etter at det ble lagt fram på vellets årsmøte 22.03.2017.
Dersom noe annet ikke er angitt under «Kommunedelplan», står forslagene til tiltak som er
aktuelle å vurdere for undertegnedes regning. Tiltaksforslagene forutsettes drøftet og avklart
i den forestående planprosessen.
Vellets behandling av Sørkedalen skole vil bli behandlet på det førstkommende styremøtet.
Kommentarer/forslag/spørsmål kan rettes til janmartinfredriksen@gmail com

Sørkedalen fra siste istid fram til 1940
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Siste istid 10 000 år
Morener
Sørkedalsfjorden
Øvre Marine grense 220 m.o.h.
Under Øvre Marine grense – dyrket mark
Over Øvre Marine grense - skog
Første veidemann - 7 000 år siden
Første bosetting - 4 000 siden.
Eldste gårder – ca. 1 000 e. Kr.
Gård = Leilending = Arbeidsplikt med hest
Husmannsplass = Husmann = Håndtverkere m.m.
52 leilendingsbruk under Bogstad og Løvenskiold
2 bruk kjøpt fri fra Løvenskiold i 1932
32 bruk kjøpt fri fra Løvenskiold etter 1939

Sørkedalen 1940
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

600 innbyggere
50 gårder i drift – 400 melkekuer
Nesten alle arbeidet i skogen/jordbruket
90 - 100 elever fra dalen på skolen
Ingen forretning
Buss annenhver time
Idrettslokale og hoppbakker

Sørkedalen 1975
•  
•  
•  

500 innbyggere
152 hus med 199 boenheter
61 sjøleiere, 79 leietakere, 59 annet

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Dyrket mark
Beitemark
Brakkarealer
Tilplantet
Friarealer
Sum

2.189 dekar
1.151 dekar
606 dekar
979 dekar – 300 da. ulovlig
579 dekar
5.522 dekar

•  
•  
•  
•  

4 gårder i drift – 30 melkekuer
50 arbeidet i skog/jord – resten i byen
90 elever på skolen, herav 30 fra dalen
Samvirkelag med 2 heltid og 2 deltidsansatte

Overordnede planvedtak for Sørkedalen
1950 – boligområde
skogbruksområde
foreløpig
2009 - markaloven

1960 – jord og
1964 – ingen utbygging
1976, 1990 – jord-og skogbruksområde

Sørkedalsplanen 1975
Målsetting
•   Skoggrensen mot Sørkedalen bør opprettholdes uendret
•   Sørkedalen bør være en jord- og skogbruksbygd med et levende lokalsamfunn, der forholdene også legges til
rette forbybefolkningens friluftsliv og rekreasjon

•   Jordbruksområdene i Sørkedalen bør holdes i hevd
•   Det allmenne friluftslivet og mulighetene for ro og avkobling må prioriteres, og alle anlegg og aktiviteter
vurderes ut fra dette grunnsyn i et så sentralt og sterkt beferdet friluftsområde som Sørkedalen

•   Den framtidige biltafikken til Sørkedalen må baseres på nåværende Sørkedalsvei og alle anlegg og tiltak
avpasses etter denne veiens kapasitet (aks. 800 biler pr. time)

1. Arealdisponering - tiltak
Tilbakeføre tilplantede arealer:
Øvre Gran - 21, Nordre Aamot – 32, Vennerhagen - 14, Søndre Venner – 43, Boligjordet – 12, Brenna – 9, Tømte – 20,
Nordre Solberg – 61, Østre Solberg – 10, Bakk – 16, Ødegården - 162, Nordre Lyse – 22, Nedre Solberg -18 Sum =
440 dekar
2. Vassdrag
- Minstevannføring fra S. Hegelivann og Langlia.
- Restaurering av Sloradammen
3. Bosetting
- Bygging på gårdstun (ca. 50)
- Bygging på utskilte tomter (ca. 15)
4. Institusjoner
- Barnehage - 5 dager pr. uke
- Førskole - 5 dager pr. uke
- Skole - 120 – 140 elever
- Tilbud til Osloskolene innenfor jord/skogbruk
- Trygde-, alders og pleiehjem i sentrum
- Sørkedalen kirke – bygdekirke
- Bygdehus
- Samvirkelag,
post og medisiner
5. Kommunikasjoner
- Sørkedalsveien – forsterkning, nytt asfaltdekke
- Forsterkning og breddeutvidelse av broer
- Fortau spesielle strekninger
- Zinoberveien – må settes i god stand og vedlikeholdes
6. Kollektivtilbudet
senere avgang i helger
- Bedre kollektivtilbud på utfartsdager
- Busslommer
- Biltrafikk – baseres på eksisterende Sørkedalsvei
Vinterparkeringsplasser – anbefalte steder
bør vurderes på strekninger som ikke har det
7. Diverse anlegg og tilbud
- Nei til Finnerudhøgda alpinanlegg
- Nei til Rødkleiva alpinanlegg
komposteringsanlegg på Holtet
Holtet

-Tilfredsstillende –

- Fartsbegrensning

- Nei til
- Nei til hestesportsenter på

- Nåværende skytebaneaktivitet må ikke utvides
- Permanente 3, 5, 10 og 15 km. konkurranseløyper fra Lokalet.
- Toaletter på
Skansebakken, Samvirkelaget og Aamot p-plass
- Best mulig fiske i vann og
vassdrag
- Enkelt serveringstilbud
- Ja til dagsenter på Finnerud
8. Kulturminner
-Verne historiske, geologiske, botaniske, geografiske og zoologiske interesseområder.

Disposisjonsplanen 1986
Sørkedalen – 55 000 dekar – innrammet av åsene

Formål:
Disposisjonsplanen legger opp til en arealbruk som tar vare på Sørkedalen som jord- og
skogbruksbygd, med tilrettelegging for en avgrenset, lokal boligbygging, samt bedring av
tilgjengeligheten for friluftsfolket. Det legges vekt på en forsvarlig forvaltning av kulturlandskapet,
med vekt på å opprettholde jordbruksarealene og det gode samspillet mellom landskap og
husgrupper.
Skrinlagte
planer – 41 (Rødkleiva alpinanlegg, Rødkleiva skiflygningsbakke, HV-øvingsområde Blekkevann, søppelanlegg
Holtet, ridesenter Holtet, motormodellflybane Tangen m.fl.)

1. Jordbruksområder
Fylkeslandbruksstyret vedtok 4 mot 3 å ikke støtte Landbruksnemndas forslag ( Se forslaget under
Sørkedalsplanen pkt.1)
Tilplantede innmarksområder tilbakeført til jordbruk av eierne på eget initiativ:
Skuggen, Strømshaugen, Zinober, Zinoberbroa, Tangenveien, Årnes, Storbråten, Bakk, Stubberud
(pilotprosjektområde), Nordal (pilotprosjektområde), Atlanteren (v/Boligen), Berger
2. Boliger
Disposisonsplanen:
Det legges opp til 6 arealer avsatt til boliggrupper. Enkeltboliger kan tillates på gårdstun og i
tilknytning til eksisterende boliggrupper, tettbebyggele i form av fortetting på eksisterende tomter.
Det forutsettes tilpassing til lokal byggeskikk og miljøhensyn. Nye boliggrupper som foreslås i
planen må tilfredsstille de kriterier som er avgitt i disposisjonsplanen.
Det ble i diposisjonsplanen godkjent følgende 6 boliggrupper (hustun), med åpning for å øke
til 10 boliggrupper dersom evalueringen av første fase tilsa dette:
1. Brennabakken 2. Grøttumsbråten 3. Lokkeberget 4.Vennerhagen (stanset av markaloven)
5. Stubberud (stanset av markaloven) 6. Lysebråten (stanset av markaloven)
Bjelkerud ble godkjent etter at disposisjonsplanen var vedtatt.
Bjørkehavna og Vennerbakken ble godkjent etter planinitiativ fra lokale interessenter.
Bygget 1986 – 2016:
- Hustun - 6 hustun med 36 hus og 45 boenheter
- Boliger på eksisterende gårdstun - 25 hus på gårdstun med 29 boenheter
- Påbygg til generasjonsbolig - 12 hus med 14 boenheter
Seniorboliger - 18
Sum nye boenheter = 120
Innbyggere 2017 = 700

Offentlige institusjoner – dagens situasjon
Barnehagen - 25 barn
Grunnkolen – 1-6 trinn = 51 barn
Aktivitetsskolen – 26 barn
Markaskolen = 25 barn
Service – butikk, kafe, mobilt eldresenter

Kommunedelplan for Sørkedalen
Følgende organisasjoner står bak Sørkedalens vels krav om en kommunedelplan som en

-

videreføring av disposisjonsplanen: Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Sørkedalen historielag, Oslo og Aker bondelag,
Sørkedalen bonde og småbrukerlag, Vestre Aker bydelsutvalg.

Mål:
Bevare
Sørkedalen som jord- og skogbruksbygd, kulturlandskap, rekreasjonsområde
og levende lokalsamfunn.
Markalovens formål:
Løvens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre markas grenser og
bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til
bærekraftig bruk til andre formål.
Loven gjelder ikke landbruk og skogbruk
Markaloven § 6
Innenfor rammen
av § 6 kan det ikke vedtas planer for ny spredt bebyggelse eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse i Marka
etter plan – og bygningsloven § 20-4 annet ledd, bokstav c. Dette vil ikke være i tråd med lovens formål.
Flertallet legger imidlertid til grunn at det i samsvar med lovens formål kan gis bestemmelse i plan om spredt utbygging
i tilknytning til eksisterende bebyggelse innen for rammen av § 6. Slike bestemmelser kan også anvendes for å presisere
bygningsmessige endringer og eventuelle utvidelser som kan aksepteres i et område. Flertallet vil bemerke at disse
reglene vil være av betydning for å opprettholde etablerte lokalsamfunn i Marka, for eksempel i Maridalen og
Sørkedalen.

Sørkedalen behandlet i kommuneplan for Marka 2015 – 2030
Nye boliger
I Sørkedalen angis tre arealer som LNF – areal for spredt boligbebyggelse med bestemmelser som
åpner for å bygge totalt 5 nye boliggrupper med inntil 28 boliger (Åmot - 2 tun, Brenna - 2 tun,
Bekken – 1 tun, med 3-6 boliger. I tillegg opprettholdes en tidligere vedtatt, men ikke gjennomført
bebyggelsesplan for totalt 4 boliger (Stubberud)

Konsekvenser for samfunn
Hensikten med å foreslå nye områder for boliger i Sørkedalen, er å tilrettelegge for en styrking av
befolkningsgrunnlaget i Sørkedalen. Økt befolkning vil gi bedre grunnlag for opprettholdelse av
skole og forretning og dermed bedre muligheter for å opprettholde dalen som et levedyktig
lokalsamfunn også i fremtiden. I kommuneplanen foreslås noe økt nybygging i forhold til i
disposisjonsplanen og evalueringsrapporten, men det anses allikevel mulig å ivareta hensyn til
kulturlandskap og landbruksinteresser på en akseptabel måte, dersom bebyggelsen plasseres i tråd
med planens bestemmelser.
Fylkesmannens innsigelse til boligforslaget i Oslos kommuneplan for Marka (30.05.2014)
Kommuneplanen foreslår i hovedsak at hoveddelen av Marka avsettes som landbruks-, natur- og
friluftsområde (LNF). I Sørkedalen foreslås fem avgrensede områder avsatt som LNF-areal for
spredt boligbebyggelse med den hensikt å ivareta prinsippene i disposisjonsplanen for
Sørkedalen fra 1986.
Fylkesmannen mener at nye boligområder i Sørkedalen ikke er i tråd med loven og forarbeidene til
loven.
Derimot kan det i samsvar med lovens formål gis bestemmelser i plan om spredt bebyggelse i
tilknytning til eksisterende bebyggelse innenfor rammene av § 6. Dette vil ha betydning for å
opprettholde etablerte lokalsamfunn i Marka. Vi oppfatter det slik at det kan tillates nye boliger i
tilknytning til eksisterende bebyggelse; dvs at det tillates oppføring av enkeltboliger for eksempel
i tilslutning til et etablert boligområde.
Fylkesmannen mener at etablering av boligområdene Stubberud, Lysebråten og Vennerhagen og
fem nye boligområder avsatt til spredt bebyggelse, ikke er i tråd med markaloven.

Kommunen må foreta en grundigere vurdering med kriterier for hvor det kan tillates oppføring av
nye boliger. I en slik vurdering mener vi at hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging
også må hensyntas. En økning på 50 boliger i Sørkedalen uten et godt kollektivtilbud, vil i tillegg
bidra til bilbaserte boligområder.
Vi vil også be kommunen vurdere om det kan være hensiktsmessig å sette en bestemmelse om
forskjellige mindre tiltak og boligstørrelser i Sørkedalen og Maridalen for å gi bedre
forutsigbarhet for eierne og forenklet saksbehandling.
Hvis bestemmelsenes § 10.1 konkretiseres mer vil disse muligens kunne behandles uten
dispensasjon og oversendelse til fylkesmannen.

Sørkedalen barnehage og Sørkedalen skole
Barnehagen - 25 barn
Aktuelle tiltak:
•   Ingen

Sørkedalen skole
Grunnskolen
1.klasse – 13, 2/3 klasse - 14, 4 klasse - 11, 5/6 klasse -13 Sum = 51
Aktivitetsskolen
1/4 klasse – 26
Elevprognose 2017 - 2020
2017: 10 barn, 2018: 4 barn, 2019: 0 barn, 2020: 2 barn.

Ny skolebehovsplan 2018 – 2027» om Sørkedalen skole: «Kapasiteten i Sørkedalen er vanskelig
å utnytte for naboskoler på grunn av beliggenheten».
Kommentar: På grunn av liten rekruttering av barn fra Sørkedalen til skolen, ble det i 1983 for
første gang meldt inn barn fra Voksen/Røa. Det året begynte det det 20 elever i 1. klasse – 4 fra
Sørkedalen og 16 fra Røa.
Hvert år fram til 2010 bidro barn fra Røa til å styrke elevgrunnlaget på Sørkedalen skole. Det er
grunn til å spørre Utdanningsetaten hvorfor Sørkedalen skoles beliggenhet i 2017 gjør det vanskelig
for naboskolene å bidra til å utnytte kapasiteten?
I 2009 sto Sørkedalen skole overfor trusselen om å bli lagt under Bogstad skole. Etter iherdig
innsats fra driftsstyret med Rolf Bjørum som engasjert leder, ble dette forhindret.
Nå er skolen oppe i en situasjon der Utdanningsetaten har beordret rektoren på Bogstad skole som
rektor på Sørkedalen skole og bestemt at det skal ansettes en assisterende rektor på Sørkedalen
skole.
Undervisningsetaten forsøker å berolige Sørkedalssamfunnet med at dette er en prøveordning for et
år - uten at vellet vet hva som skal prøves – og at skolen skal bestå.
Det er berettiget grunn til å mistenke Utdanningsetaten for at bak det opplegget som er presentert
ligger det et ønske om å gjøre Sørkedalen skole til en avdeling under Bogstad skole.
Sørkedalen skole har i 2017 vært en selvstendig skole i 175 år. Skolen er livsnerven i Sørkedalen
som lokalsamfunn. Det er kun som sjølstendig skole med egen rektor at skolen kan oppfylle sitt

samfunnsoppdrag.
Aktuelle tiltak:
- Ansette rektor i fast stilling og gjennomføre tiltak som sikrer Sørkedalen skole som selvstendig
skole med godt omdømme og tilfredsstillende rekruttering.
Markaskolen
En ungdomskoleklasse fra byen alle skoledager

1. Boligdelen
Gårdsbruk, boliger og hytter i Sørkedalen

Sørkedalen

Gårdsbruk
31

Priv Kom Boliger Priv Kom Hytter Merknad
29
2
156
141 15
26

Knut Halvor Hansen:
"Det sentrale er å holde kostnadene nede samt regulere inn hustyper med planløsninger som er best egnet for
barnefamilier med barn fra 0-18 år. Disse hustypene vil bidra til å styrke rekruttering til skolen, som er det sentrale for
å sikre et levedyktig lokalsamfunn i Sørkedalen.
Hustunene kan planlegges med vertikaldelte 2 manns og 3 manns - boliger uten kjeller orientert rundt et tun. I tillegg
bygges det en låvebygning med felles garasje og teknisk rom/ renseanlegg i underetasjen og boder, fellesrom i 2. etg.

Utført på en riktig måte vil et slikt tun kunne få en utforming som oppleves harmonisk tilpasset Sørkedalens
bygningskultur.
Variasjoner av ovennevnte kan utformes med feks. en enebolig, en vertikaldelt 2 manns bolig og låvebygning
med 2 eller 3 leiligheter i 2 etg. og garasje, teknisk etc. i 1. etasje.
Målet er å tilrettelegge for rimligere botun med en variasjon av "mindre" boenheter fra f.eks. 60 til 150 m2,
der man legger ned forbud mot kjeller for å tvinge frem lavere byggekostnader. Dette er også viktig for å
påse at boligene i 2-håndsmarkedet er mest interessant for nye barnefamilier. For å styrke dette poenget bør
planløsning også utformes slik at de fremstår mest attraktive for barnefamilier.
Det bør også vurderes om generasjonsbolig kan være et interessant konsept som en enhet på et tun".
Aktuelle tiltak:
•   Utrede flerleilighetersalternativ til hustunalternativet
•   Utrede aktuelle tomtealternativer.
Vellet meldte
følgende som aktuelle å vurdere etter befaring med PBE 28.06.2013: Bekken, Venner (nede på flata), Venner
(på andre siden av veien for Astrid Venner), Venneråsen (på andre siden av veien), Smedstua,
Grøttumsveikrysset, Heikampveikrysset (flytting av tun foreslått i K-planen -4 hus), Heikampveien (svingen
Svartorbekken), Øverli.
•   Videreføre retningslinjene for å bygge bolig på eksisterende tun. (Vellet har støttet søknad om bygging av
bolig på tunene på Øverli og Søndre Solberg. Begge avslått av PBE/FMOA)
•   Videreføre retningslinjene for påbygg/tilbygg til generasjonsbolig.
•   Utarbeide retningslinjer for bygningsmessige tiltak som ikke må godkjennes av Fylkesmannen
•   Bredbånd og tilfredsstillende mobildekning

2. Kulturlandskapsdelen
Formål:
«Formålet med skjøtselsplanen er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet i
Sørkedalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de

biologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter».
Tiltaksforslagene under 2.1, 2.2 og 2.3 er hentet fra det forslaget som frilufts- og
naturvernorganisasjonene, Sørkedalens vel, Sørkedalen historielag, Oslo og Aker bondelag og
Sørkedalen bonde og småbrukerlag fremmet for landbrukssjefen i arbeidet med
kulturlandskapsplanen.

Landbrukssjefens forslag ligger ubehandlet hos byråden for miljø og samferdsel.

2.1 Jordbruk
Følgende områder som ligger brakk – tas i bruk til jordbruksproduksjon
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Søndre Ringerike (del mot sør)
Hadelandsmyra nord
Smedstua
Grøttumsbråten
Nordre Åmot
Bekken (Stubberud)
Nordre Solberg (beite)
Strømsbråten grustak

Følgende tilplantede innmarksområder tilbakeføres til dyrket mark (stubbfresing) eller beite
•   Ødegården (160 dekar - delvis avskoget)
•   Østre Solberg
•   Nordre Solberg øst (delvis beite)
•   Nordre Solberg nord (avskoget)
•   Tømte (avskoget)
•   Åmot (delvis avskoget)
•   Vennerhagen (avskoget)
Skjøtsel av områder og trær
•   Lønnås (slåttemark)
•   Slora (slåttemark/kulturlandskap)
•   Aspeskog (lauveng, store, gamle trær)
•   Bergendal (store, gamle trær)
•   Grøttum (store, gamle trær) •   Smedstua (slåttemark og naturbeitemark)
•   Kjelsås – skjøtselsplan er utarbeidet
•   Åmot (store, gamle trær)
Utvalgte kulturlandskaper i jordbruket
•   Svartor
•   Finnerud
•   Slagtern
•   Blankvannsbråten
Noreledningen

•  

132 kv – ryddebredde 40 m. lengde 22 km. 880 dekar

2.2 Verdifulle naturtyper/biologisk mangfold
Skjøtsel i henhold til Siste Sjanse/Asplan Viak-rapportene
•   Søndre Solberg – fukteng (1)
•   Ravine Grøttum – fri utvikling (7)
•   Bogstad badeplass – fremme gammel, åpen lauvskog (10)
•   Søndre Solberg – furumyrskog, fri utvikling (13)
•   Grøttum – slåttmark/beite (18)
•   Gran østre – løvskog, beitemark (23)
•   Gran-Lyse – granplantasje, gjengroingsmark (24)
•   Gran S – granplantasje, gjengroingsmark (25)

•   Sørkedalselva, sydvest for Hadeland – sumpskog, gråor/heggskog/fukteng (26)
•   Sørkedalselva, øst for Søndre Solberg (27)
Bevaring av naturtypelokaliteter kartlagt langs Sørkedalsvassdraget (2014).
•   Ødegårdsbekken - Flommarksskog
•   Gransbrua S - Flommarksskog
•   Pinsli - Kroksjøer, flomdammer og meandrende elveparti
•   Ødegården NV - Rik sump-‐ og kildeskog
•   Stubberud S - Rik blandingsskog
Heggelielva-‐ Sørkedalselva - Viktig bekkedrag
•   Ringerike gård - Rik sump-‐ og kildeskog
•   Pinsli - Flommarksskog
•   Pinsli - Naturbeitemark
•   Solberg - Flommarksskog
•   Solberg - Rik blandingsskog
•   Hadeland - Flommarksskog
•   Norddal - Gammel løvskog
•   Pinsli - Slåttemark

2.3 Kulturminnedelen
Restaurering, vedlikehold/skjøtsel
•   Gamle Storbråten
•   Holen
•   Kolerakirkegården
•   Berget
•   Kalserhytta
•   Vennerbakken
•   Dølebråten
•   Svensbrukoia
•   Sloradammen
•   Løkeberg
•   Åsløkka
•   Byveien Ankerveien – Zinoberveien
•   Gamle Sørkedalsveien Nordre Solberg – Stubberud
•   Gårdsveien Åmot – Gran

2. 4. Dyrehold – dagens situasjon
Kuer og sauer (kulturlandskapsskjøttere/levende kulturlandskap)
Bogstad - 16 ammekuer, 40 vinterfora sauer, 25 vinterfora kystgeit
Storbråten – 12 vinerfora sauer
Pinsli – 14 ammekuer
Kjelsås – 47 vinterfora sauer
Aktuelle tiltak:
•   Tilrettelegge og stimulere til økt husdyrhold i dalen.

Hester
Oppstallingssteder og antall stallplasser (mai 2013)

Bogstad – 10 (ridebane), Zinober – 3, Tangen – 30 (ridebane),
Storbråten - 7, Nordre Ringerike - 29 (ridehus og ridebane),
Søndre Ringerike - 30 (ridehus og ridebane), Nordre Solberg – 20 (ridebane)
Stubberud – 40 (ridehus og ridebane), Brenna – 23 (ridebane), Elveli - 52 (ridehus og ridebane) –
52, Nordre Åmot – 9, Kjelsås – 5, Sandbråten – 14 (ridebane), Berger – 5,
Lysebråten - 2, Bomstua – 2
Sum = 281 hester, 5 ridehus, 10 ridebaner
Aktuelle tiltak:
•   Kanalisere ridningen og opparbeide permanente ridetraseer

3. Vassdragsdelen
Formål:
Planen skal sørge for en bærekraftig bruk av vassdragets ressurser. Det skal legges vekt på å
opprettholde og gjenopprette kjemisk og økologisk status i vassdraget, ivareta eller øke
naturverdiene, ivareta kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap, tilrettelegge for utøvelse av
friluftsliv, og samordne planlegging og bruk av arealer i og langs vassdraget og over
kommunegrensene.
Aktuelle tiltak:
•   Minstevannføring fra Søndre Heggelivann (Bærum) og Langlia (Oslo)'''
•   Regulere Søndre Heggelivann og Langlia for å hindre flom.
•   Stabil vannstand i Bogstadvannet
•   Mudre Bogstadvannet
•   Restaurere Sloradammen
•   Tilrettelegge Sørkedalselva som ørretelv (OFA)
•   Tirettelegge oppholdsområder utvalgte steder.
•   Pleie kantsoner

4. Trafikk og trafikksikkerhetsdelen

Aktuelle
tiltak:
1. Utvidet veibane Voksen – Skansebakken
Alternativ 1.
9 m. asfaltert
veibane, 6 m kjørebane uten midtstripe, 1,5 m. veiskulder på hver side. Fartsgrense - 60 km/t
Alternativ 2.
9,5 m. asfaltert
veibane, 6,5 m. kjørebane med midtstripe, 1,5 m. veiskulder på hver side. Fartsgrense - 80 km/60 km.
2. Ny Åmot – bro. Er ferdig prosjektert
3. Forsterkning og asfaltering av Zinoberveien
4. Fyllmassetransport
«Frydefulle Sørkedalen eller sørgelige fyllingsdalen»1980 - 1995
1,3 mill. m3 masse (130 000 billass) fordelt på 20 steder. 100 dekar skogsbeite, 45 dekar myr,
11% jordbruksareal
fylt opp.1135 m. bekker fylt ned.
Aktuelle tiltak:

•   Kontroll over fyllmassetransporten til Sørkedalen
•   Istandsette oppfylte områder på Elveli i henhold til landskapsplan

5. Idrett og friluftslivsdelen
Aktuelle tiltak:
•   Lysløype Bogstad/Voksen skog – Tryvann
•   Gruset trase Strømsdammen – Strømsbråtenveien
•   Istandsetting av Byveien fra Myra til Mæhlum
•   Gruset trase Stikkveien – Bærums grense
•   Nytt kunstsnøanlegg på SIFs langrennsanlegg
•   Sti langs elva fra Skansebakken til Zinoberbroa

