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Utbyggingen på Ballerud: Bekkestubekken må
åpnes (arkivsak id 15/142742)
Vi ber om en sammenhengende åpning av Bekkestubekken/Ballerudbekken.
Spørsmålet om åpning av hele Bekkestubekken må ses i sammenheng. Kommunen
har vedtatt at ved detaljreguleringen av Bekkestua sør skal det legges fram et
alternativ der Bekkestubekken åpnes i hele eller deler av planområdet.
Vi ønsker også tydeligere bestemmelser ang. gårdsdammen: §27.1 «Innenfor
hensynssonen skal gårdsdammen restaureres, slik at den kan bli en egnet biotop
bl.a. for små- og storsalamander.»

Bekkeåpning er hensiktsmessig
Vi imøtegår kommunedirektørens kommentar om at bekkeåpning dessverre ikke er
hensiktsmessig: «Bekkeåpning er dessverre ikke hensiktsmessig da vannmengden i
normalsituasjon er for liten.»
Vannmengden i normalsituasjon er liten fordi utbygginger i vassdraget over lang tid
har ført overflatevann ut fra vassdraget. Vi legger ved kart og beskrivelse av
Bekkestubekken, hentet fra Bekkene i Bærum som ble borte, utgitt av
Naturvernforbundet i Bærum i 2001, skrevet av Kjell Baalsrud.
Selvfølgelig er det kun ved store regnskyll at det er tilstrekkelig vann
Bekkestubekken. Dette har Bærum kommune selv sørget for. I Kommuneplanens
Arealdel står det:

Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for
fremtidig gjenåpning vurderes.
Vi vil minne om politikernes Rammer om samarbeid:

Åpne elver og bekker er viktig for det biologiske mangfoldet i kommunen som
levested for insektarter og spiskammer for amfibier, fisker og fugler.
Vi vil videreføre arbeidet med gjenåpning av bekker og styrke arbeidet for å
sikre vassdragene mot forurensning, fysiske inngrep og annen aktivitet som
påvirker vassdragene negativt.

Bekkestubekken må åpnes
Det er ikke mye bekkeåpning å skilte med i kommende kommunestyreperiode. Her
har man en gylden mulighet.
 Alt overflatevann som «tilhører» Bekkestubekken skal ledes tilbake der det hører
hjemme - Bekkestubekken.

 Vi har notert oss at åpning av Bekkestubekken på Bekkestujordet/Bekkestua sør vil
bli vurdert ved detaljregulering av dette området. Dette må gjøres uavhengig av
hvorvidt grunneier vil ta skritt for å fremme en slik regulering.

Bekkestubekken skal ikke føres over til Stabekken
Vi har også notert at det ved en fremtidig detaljregulering for dette området vil
åpning bli vurdert, og det må legges til rette for at vann dreneres ut og ledes via
Søråsen og Ballerud til Stabekken. Men da fører man vann ut fra Bekkestubekken og
inn i et annet vassdrag. Vi synes dette er en uakseptabel løsning, og hindrer mulighet
i fremtiden for at Bekkestubekken->Ballerudbekken->Ramstadbekken vestover mot
Solvikbukta skal åpnes.
Vi vil minne om at Vassdragsloven ikke tillater at vann føres fra et vassdrag og over
til et annet. Det står ingen ting i loven at små, urbane vassdrag skal unntas fra
denne bestemmelsen.
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