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Dette er en gylden anledning til å starte gjenåpningen av Nadderudbekken! 

Vi viser til Norconsults utredning om flommer, overvannshåndtering og bekkeåpning: 10. Flom-VA-
OV notat for planforslag (Vedlegg , 927KB). Om åpning av Nadderudbekken skriver Norconsult: ” For 
øvrig foreligger det forslag om å gjenåpne bekken, noe som vil kunne fordrøye en flom noe, men 
det er ingen konkrete planer som utbygger er informert om.”  

Nadderudbekken ble lukket i bekkedalen fra Bærumsveien til Kirkeveien for flere år siden. Vi går ut 
fra at man i dag ville ha unngått et slikt uheldig inngrep, og latt bekken gå åpen med en flott turvei 
ved siden av. På denne måten ville man hatt kontroll flommer og tilførsel av forurenset vann 
underveis.  

Tiden for lukkete bekker er definitivt forbi. Før eller senere må dagens nedgravde avløpsløsninger 
rehabiliteres. Derfor må man alltid ved regulering og utbygging sørge for at lukkede bekker åpnes,  
og at det blir tilstrekkelig elvebredder med vegetasjon. Bebyggelsen må tilpasses turvei og 
bekkelandskap. Solbergbekken er et eksempel til etterfølgelse hva bekkeåpning angår.  

Samtidig må kommunen åpne bekken fra Kirkeveien og ned til der bekken allerede er åpnet før 
samløpet med Øverlandselva. Skader slik man hadde etter flommen 6. august 2016, og som 
Norconsult har vist i figur 3 i notatet, vil forekomme også i fremtiden. Dette kan man unngå ved 
god prosjektering og godt utført anleggsarbeid. Kulverten vil fungere som flomvei. 

Slik vi ser det kan åpningen av denne delen av Nadderudbekken med fordel være et 
samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og utbygger. 
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