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Presiseringer knytt et til utt alelse til overvannshåndtering Bekkestua Sør
Dette notatet presiserer noen punkter i Swecos rapport «Flomvan n - omradepl an Be kkestua søm datert
26. 11.2020, som et svar på tilbakemelding fra VA-enheten i Bærum kommune (sendt fra Claudia Christine
Ghe orghe torsdag 14. jan uar) . De tte notatet bes oversendt sammen med nevnte rapport når saken sendes på
nytt til NVE.
SWEC Os rapport forelå ikke ved førstegangsbehandling hos kommunen, og ved behandling hos NVE. Rapporten
fra Sweco konkluderer med:
•
Endring av arealdisponering innenf or planormadet har gitt mulighet til etablering av et stort
flomfordrøyningsvolum innenfor området, som sammen med lekeplassen i Sorasen kompanserer tor
dagens flomfodroyningsvolum.
Sammen med fordrøyning på lekeplassen er det ikke behov for flomvei til Balle rud.
Tiltak langs T-banen vil føre vannet til planomradets fordroyningsvolum og sørge for en uforandret

•
•

situasjon for Gjønnes.
NVE har fremmet innsigelse fordi flomfordroynin
g kapasitet reduseres ved utbyggingen, uten at konsekve nsene
nedstrøms er tilstrekkelig vurdert. Swecos rapport var ikke en de l av dokumentasjonen som NVE hadde
tilgjengelig da innsigelsen ble fremmet. Da reguleringssaken ble sendt inn til førstegangsbehandling var tanken a
etablere en flomvei ned til Ballerud.
Tretrinnsstrategien i Bærum kommunes overvannss trategi sier:
• Trinn 1: Avrenning fra mindre regn skal fanges opp, renses og infiltreres lokalt
• Trinn 2: Avrennin g fra store regn skal forsinkes og fordroyes
• Trinn 3: Avren nin
g fra ekstreme regn skal avledes via trygge flomveier til bekk/elv eller re sipient med
tilstrekkelig kapasitet

a

Tretrinnsstrategien annerkjenner at det i de fleste tilfeller er samfunnsøkonomisk ulonns omt tilre ttelegge for
ford røyning av de aller kraftigste regnene. Bærum kommune ha r 25-arsregn (med klimafaktor) som gre nse for
overgangen mellom trinn 2 og 3 . Normal praksis er tilrettelegge flomveiene for 200-arsregn (med klimafaktor) .
Denne øvre grensen samsvarer med kravene til flomsikring for boligbygninger fra vassdrag og hav i TE K17.
End ring av arealdisponering innenfor plano rmadet har gitt mulighet til etablering av et stort
flomford royningsvolum innenfor o mrådet. Planområdet er derfor nå i en situasjon hvor det er mulig a tilrettelegge
for fordroynin g av et større regn enn det som normalt kreves.
Muligheten for denne endringen i strategi for handteing av skybrudd skyldes at utbygger måtte fjerne boligformål
på et større areal, både pga sikkerhetssone for E18 tunnel og bevaring av et skogholt. Dette o mrådet er det
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