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Søknad om etablering og vedlikehold av kunstig sandstrand i Drammen
Vannmiljøutvalget har stor sympati med den kajakkvirksomheten som drives i området og er ikke imot å 
lage en midlertidig strand slik at kajakkene kan settes trygt på vannet. På sikt må området i sin helhet 
rehabiliteres og bli en stolthet for byen. I dag kan området dessverre betegnes som forsøplet.

Historikk               
Den gang jernbanesporet ble anlagt på Strømsø, var det som fylling i elva. Fyllinga ble fortsatt som bru fra 
Jernbanenokken ved Gyldenløves plass over til Brakerøya. Fyllinga fra Jernbanetorget til Jernbanenokken 
etterlot seg en bukt i elva på innsiden mot Strømsø. Alle sjøbodene i bukta måtte rives eller flyttes og 
båtanløpet ved kirkebrygga ved Hesselbergsgate (Nedre Sund) ble ødelagt.  Selve bukta ble etter hvert fylt 
opp med sand som ble mudret opp fra elva mellom Strømsø og Holmen. Bukta fikk navnet Sandgrunn og 
seinere ble sandstranda ved Gyldenløves Plass kalt ”Desiliteren”.  Før kloakken ble sluppet ut i denne bukta 
var den for befolkningen på Strømsø en yndet badeplass og strand for robåter i nærområdet. Denne 
kvaliteten ønsker vi tilbake, og vi ser fram til å delta i et medvirkningsprosjekt sammen med andre 
foreninger i nærmiljøet. Vi ser dette som en viktig del av planarbeidet med regulering av kulturmiljøet i 
Tollbugata som Strømsøs viktigste kulturminneområde. I dette arbeidet kommer tiltak med fjerning av 
ulovlige fyllinger, fjerning av jernbanesporet, endring av gang/sykkelveien, nye båtplasser, ny brygge og 
badestrand på Desiliteren, restaurering av Gyldenløves Plass/brygge og lignende inn i et viktig planarbeid 
som må til for å gi Strømsø sine gamle by-kvaliteter tilbake.

Ulovlig fylling                                                                                                                          
Vi vil gjøre oppmerksom på at de massene som ligger under Strømsøbrua ikke er anlagt som fundament for 
brua, men er seinere tippet ulovlig ut i elva som midlertidig utfylling for å oppbevare avfallsmasser. Den er 
ikke regulert inn som fremtidig del av elvebredden, og skal på sikt fjernes. Derfor må status som midlertidig 
strand være viktig å bekjentgjøre.

Badestrand                                                                                                                          
En sandstrand i området vil uten tvil bli benyttet som badestrand av barn og ungdom i nærmiljøet. Derfor 
bør badevannskvaliteten i forhold til nærliggende overvannsledning bli grundig utredet. 
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