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Klage på miljøforholdene ved Bråtesprekkbekken på Økri og 
manglende oppfølging av reguleringsplan. Etterlysning av tiltak. 
Gbnr. 77/337, 77/353, 77/352, 77/350 mfl. 
 
Bråtesprekkbekken – den "glemte" bekken i vestre Bærum er fremdeles sterkt 
forurenset. 
 
Bakgrunn  
Bråtesprekkbekken med utspring ved Brekkeski opp mot Eineåsen, ender ut i Isielva nedenfor 
Gata v/Veidekke på østsiden av elva. Nedre del av bekken ble i 1950 årene delvis lagt i rør fra 
Økrisletta ned til Nybrua over Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 ble mesteparten av 
Økrisletta gravd opp og kvikkleireholdig grunn stabilisert til nytt veikryss og motorvei.  Nedre del 
av Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen, i den tidligere gjenfylt ravinedalen i vestre del 
av "Økrisletta". Ved senere regulering og utbygging av vestre del av Økrisletta har utbyggingen 
tydeligvis kommet i konflikt med den utfylte ravinedalen. Restene av bekken der den kommer ut i 
dagen nedenfor det utbygde området, i nedre del av den gamle ravinedalen, viser fremdeles klare 
indikasjoner på sterk grad av forurensning, noe vedlagte bilder viser. Bekken hadde 
bemerkelsesverdig jevn og stabil vannføring selv under årets ekstremt tørre sommer. 
 
Bråtesprekkbekkens forurensningen av Isielva fortsetter 
Forurensningen er påpekt og påklaget en rekke ganger de sender år. Det synes ikke som 
situasjonen bedres. Dette til tross for at forurensningen ble påpekt før det ble bygget over den 
rørlagte del av bekken.  
Skui vel mener at det er på overtid at det blir ordnet opp i forurensingen av bekken, og at årsaken 
til forurensningen blir klarlagt og videre forurensning stoppes.  
Bekken må renses og vi forventer en varig løsning slik at bekken ikke bringer forurensning ut i 
Isielva. Bråtesprekkbekken har årviss vannføring og er en del av naturmiljøet i området som 
reguleringsplanen forutsatte ble tatt vare på. 
Bekkens bidrag til forurensning til Sandviksvassdraget er både uakseptabelt og unødvendig. 
 
Grøntbelte er ikke reetablert 
Utbygging av område på Økrisletta forutsatte reetablering av grøntbeltet som er eneste 
gjenværende vilttrekk samt turvei i området mellom Økrisletta utbyggingsområde og 
industri/lagerbebyggelsen ved Årenga. Grøntbeltet skulle beplantes med stedegne trær og 
vegetasjon. Grønnbeltet er så langt blitt fylt opp med stein og leirholdige messer og jevnet ut. Det 
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kreves at grøntbeltet blir opparbeidet med egnet toppdekke og beplantet med stedegen vegetasjon 
slik det var vedtatt i reguleringsplanen.   
I siste snørike vinter ble i tillegg snø fra veier og parkering dumpet over oppsatt gjerde, samt i 
området lenger nord som er uinngjerdet, inn i grøntbeltet. Med snødumpingen fulgte 
forurensinger, rester av bygningsmaterialer og annet. Denne praksis er sterkt kritikkverdig og må 
opphøre snarest om vegetasjonsbeltet skal få utvikle seg til en levedyktig grønn korridor og derved 
fungere som vilttrekk. 
 
 

Konklusjon: 
 Årsaken til forurensing av Bråtespekkbekken må kartlegges. 
 Tiltak for å hindre forurensningen og bedre vannkvaliteten i Bråtesprekkbekken må 

gjennomføres for å hindre utslipp til Isielva og forgiftning av fisk, dyre og fuglelivet i 
området. 

 Vegetasjonsbeltet med viltkorridor nedenfor Økrisletta må opparbeides fagmessig og 
beplantes i henhold til reguleringsplanen slik at stedegen ore og løvskog reetableres og 
utvikler seg. 

 Det må etableres gjerde langs hele grønt korridoren mot bebyggelsen på Økrisletta og 
ikke bare delvis som nå. 

 Snø og forurensninger må ikke dumpes inn i den smale grøntkorridoren. 
 
 
Vedlegg 1 viser hvordan Bråtesprekkbekken, grøntbeltet og viltdraget fremstår. 
 
Skui vel står gjerne til disposisjon dersom det trengs flere opplysninger i saken, samt befaring som 
kan påvise forurensningen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
 
Sign. sign. sign 

Morten Heldal Haugerud Kåre Smeland Per Håkon Nervold 
leder sekretær styremedlem 
  
 
Vedlegg 1: Bilder fra Bråtesprekkbekken og grøntbeltet med viltkorridor og mellom Årenga og 
Økri, 4/6-18 
 
 
Kopi til: 
Bærum kommune 
Bærum Kommune v/Svein Finnanger  
Bærum kommune Forurensning v/ Mona Trehjørningen 
Bærum kommune Vann og avløp v/Gro Angeltveit 
Bærum kommune Natur og Idrett v/ Ole Kristian Johansen, Ingvild Tandberg, Morten Merkesdal. 
Bærum Elveforum 
Naturvernforbundet i Bærum 
Bærum Natur og Friluftsråd 
Bærum Velforbund 
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Vedlegg 1: Bilder fra Bråtesprekkbekken og  
grøntbeltet med viltkorridor mellom Årenga og Økri, 4/6-18 

Alle foto Morten Heldal Haugerud 

Bråtesprekkbekken som er lagt i rør under Økrisletta. Sterkt forurenset 

 

Bråtesprekkbekken lenger nedstrøms før den, sterkt forurenset, forsvinner under industri-området 

nedenfor Gata v./Veidekke østsiden av Isielva. 
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Vilt- grøntkorridoren sett mot sørøst. Beplanting med stedegen vegetasjon og trær mangler. 

 

 
Vilt- grøntkorridoren sett mot nordvest. Beplanting med stedegen vegetasjon og trær mangler. 

Området er vinterstid brukt til dumping av snø, forurensninger og bygningsmaterialer. 

 


