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Uttalelse til Kommuneplanens Arealdel 2017 – 35 

Bærum kommune tar bedre vare på vassdragene 
Bærum Elveforum synes at Bærum kommune har kommet et godt stykke på vei for å ta vare på 
og forbedre vann og vassdrag i den urbane sonen. Som en klimaklok kommune er det viktig å 
være føre var for å redusere skader og problemer som flom og ras fører med seg. Vassdragene 
våre er blå-grønne ressurser der innbyggerne kan nyte friluftsliv og naturglede i sitt nærmiljø. 
Bærums stillesoner er i stor grad lagt langs vassdragene. 

Ta vare på flomland! 
I § 19.4 står det at man i alle planer som berører flomland som er redusert fra sin opprinnelige 
størrelse skal tilbakeføring av arealene til flomland vurderes. 

Bærum kommune har til nå hatt en byggeforbudsone som går fra bekkekanten slik det fremgår 
på kommunens kartverk.  

Vannressursloven (vrl) § 2 første ledd definerer vassdrag som alt stillestående eller rennende 
overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste 
vanlige flomvannstand. Jf. vrl § 3 første ledd bokstav d) forstås høyeste vanlige flomvannstand 
som vannstand ved den høyeste flom som erfaringsmessig kan påregnes i gjennomsnitt hvert 
tiende år (tiårsflommen). 

En slik definisjon på vassdrag gir et noe større areal til flomland. Samtidig vil man få noe større 
arealer der forurensninger fra blant annet veier og jorder blir lagret og i noen grad tynnet ut 
eller redusert før disse når rennende vann. 

Byggeforbudsonen må måles fra tiårsflommen 

Vi foreslår at andre setning i § 11.4 endres til Følgende bredder for 
byggeforbudssonene målt fra høyeste flom som erfaringsmessig kan 
påregnes i gjennomsnitt hvert tiende år (tiårsflommen) fra vann-, elve- eller 
bekkekant. 

Det finnes godt egnede verktøy for å estimere høyden og bredden for tiårsflommen. 

Vurdering av bekkeåpninger og vannspeil, dok nr 3379068 
Dette er et viktig vedlegg til Kommuneplanen. De positive effektene av bekkeåpning er godt 
beskrevet. Bekkeåpning for ti bekker/vannspeil er beskrevet: Rud idrettspark, Levrebekken 
v/Dønski vgs, Solbergjordet, Ballerud/Store Stabekk – grensebekk, Gjønnesparken – bekk, 
Nadderudbekken – Hosleveien, Nadderudbekken – Dyrefaret, Eiksbekken – Øvrevoll vest, 
Eiksbekken – Slettestien og Tjernsrudbekken fra barnehagen på Jarmyra til Tjernsrudtjernet. 
Dette er viktige små vassdrag i det urbane nærmiljøet. Det er gode åpningsmulighetene for alle. 
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Prioritere åpningsprosjekter 

For å få åpningsprosjektene inn på kommunens budsjetter 
foreslår vi at man setter opp en prioriteringsliste, der det 
fremkommer hvem som er ansvarlig etat, estimerte kostnader og 
tidshorisont. 

Stovibekken må med 
Sandvikselva og Isielva er de viktigste gyteområdene for laks og sjøørret. Laks gyter gjerne i 
hovedelvene, mens sjøørreten ofte går opp i sidebekkene. Når Dælibekken åpnes kan sjøørret 
igjen komme opp for å gyte der. Ståvibekken var i sin tid viktig for oppgang av både sjøørret og 
ål, men den nederste delen ble i sin tid lagt slik at dette ikke lenger er mulig.  

Vi ber om at Stovibekken kommer inn på listen over 
åpningsprosjekter, og at denne gis høyeste prioritet.  

Stilleområder 
Det er bra at man har utarbeidet temakart for stilleområder. Svært mange stilleområder ligger 
vassdrag.  

Solbergbekken ble åpnet i fjor høst. Med tid og stunder blir Dælibekken åpnet fra utløpet i 
Sandvikselva til der den går under Bærumsveien. Begge vassdragene bør legges inn som 
stilleområder. 

Eiksbekken fra Nils Leuchs vei til Nordveien egner seg godt som stilleområde. Det er fin og 
tett stedegen vegetasjon langs bekken, med gode hekkeplasser for fugl. Området er mye brukt, 
og det er god turvei langs bekken.  

På den andre siden av Nordveien går Eiksbekken over i Gravsbekken. Gravsbekken er lagt i rør. 
Også her er det god turvei i dalen, og området er mye brukt til lek både sommer og vinter. Med 
tiden regner vi med at Gravsbekken åpnes fra Nordveien og ned til Fagertunveien. Vest for 
området ligger stilleområdet Hagabråten. Hagabråten stilleområde kan utvides til å omfatte 
dalen.  

Et område her som ligger noen hundre meter nedenfor Åsterudveien (brua) gror igjen mer og 
mer år for år. Her er det flatt underlag som hadde vært ypperlig som sted for plassering av en 
rastebenk. Her må en del av ungskogen og krattet ryddes vekk og bakken må slås. Det kunne 
blitt et veldig fint sted å sette seg ned langs Øverlandselva her. 

Vi foreslår en stillesone i ubebygget området langs Hoslebekken. Restene av de gamle 
jordene til Hosle gård gror igjen med kanadagullris og annet høyt kratt etc. Området er stille 
fordi det ligger nede i terrenget og skjermes for støy fra Griniveien og E18. Det vokser trær 
rundt hvor det stadig høres mye fuglesang og hakkespetter, samt kattugle på kveldstid. På 
oversiden av gang og sykkelvei bør det være mulig å slå ned noe av buskaset og sette opp en 
lett tilgjengelig rastebenk. Denne vil ligge noe høyere enn gangstien og gi noe utsikt over 
området, som i seg selv er beroligende. Gangveien langs Hoslebekken benyttes kontinuerlig av 
folk som er på vei til Marka, butikken, lufter hunden, trener, sykler eller rir. Rådyr beiter i 
området og noen stokkender holder til nede ved bekken. Med litt skjøtsel her kan dette bli en 
flott stillesone som strekker seg fra Hosle gård og nedover mot Furulia og "Trollskogen" opp 
mot Haslum skole. Spesielt viktig er området nær den lite brukte fotball-løkka. 

  



   

 

 

Følgende stilleområder legges inn: 

a. Eiksbekken fra Nils Leuchs vei til Nordveien 
b. Strekninger langs Solbergbekken og Dælibekken  
c. Stilleområdet for Hagabråten utvides østover slik at det 

omfatter dalen langs den nedgravde Gravsbekken.  
d. Et område langs Øverlandselva nedenfor Åsterudjordet 
e. Ubebygget område langs Hoslebekken  

 

Bo Wingård (sign.) 

Leder Bærum Elveforum  

 

 


