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«Merknad til planforslag for områderegulering for Travbanen-Berskaug» 

Under arbeidet med MILJØPAKKE DRAMMEN i perioden 1986 – 1991 ble arbeidet med anlegget 

av elveparken på Åssiden fullført. Dette inkluderte også elveparken og elvebredden opp til 

Pålsøya.  

Drammens Sportsfiskere nedsatte en arbeidsgruppe på initiativ fra skogsjefen i Drammen. 

Gruppens oppgave var å følge opp arbeidsplanene som ble vedtatt i kommunedelplanen for 

Drammenselva (KPD). Arbeidsgruppen har vært i kontinuerlig samarbeid med skog- og 

naturforvaltningen i kommunen om dette i over 30 år. 

Arbeidene har bestått av befaringer, dugnader og planlegging av separering av bekkevann og 

kloakkvann og restaurering av naturen rundt Kjøsterudbekken. Blant annet restaurering av 

bekkeløpet på hele kirkens område (2008 – 2009). Vår forening satte i denne forbindelse ut flere 

tusen sjøørretsmolt for egen regning i samarbeid med barneskolene på Åssiden.  

Arbeidet med å fjerne røret under Travbanen kunne ifølge kommunen ikke gjennomføres før 

travbanevirksomheten hadde opphørt. I 2008 – 2009 ønsket vi å delta i forarbeidet og 

planleggingen av bekkeåpningen, men kommunen kunne da ikke love annet enn å gi oss beskjed 

når dette arbeidet ble igangsatt. I tiden frem til planarbeidet for Travbanen ble igangsatt, var 

flomsikring vår hovedinteresse i området. Først i 2021 og 2022 ble vi invitert til møter med 

planmyndighetene i Drammen kommune. 

Drammens Sportsfiskere har gjennom alle disse årene gjennomført fisketellinger og andre 

naturregistreringer i området. Ikke noe av dette er blitt benyttet i det aktuelle planarbeidet. 

Vårt arbeid med Kjøsterudvassdraget, fra Skimtheia og Tjuvtjern til utløpet ved Langesøy er en 

lang og innholdsrik historie. Nå konsentrerer vi oss om tre hovedpunkter som vi ber de  

http://drammenssportsfiskere.no/vannmiljoutvalget/
mailto:kommunepost@drammen.kommune.no
mailto:sfovpost@statsforvalteren.no


 

Drammens Sportsfiskere 

Vannmiljøutvalget 

 

Postboks 335 Bragernes 
3001 Drammen http://drammenssportsfiskere.no/vannmiljoutvalget/ 

 

folkevalgte om å ta opp til nøye vurdering. I denne sammenheng kan vi stille vår sakkunnskap til 

disposisjon for både folkevalgte og administrasjon på gruppemøter og i arbeidsseminarer. 

 

1. Kjøsterudbekken, som opprinnelig var en rik sjøørretbekk, utgjør den nedre del av 

Kjøstrudvassdraget og må åpnes og restaureres hele veien fra Rosenkrantzgata og ned til 

elva. Dette vil være et stort positivt bidrag til naturmangfoldet i området og vil være 

positivt i forhold til fremtidig overvannsproblematikk og rasfare. Det må gjennomføres 

tilfredsstillende kartleggings- og metodestudier for dette uavhengig av planlagt 

utbygging. 

 

2. Søppelfyllingen med uavklarte giftmengder, som delvis ligger under Travbanen, blant 

annet langsmed røret i Kjøsterudbekken, må fjernes i sin helhet før det kan lages en 

forsvarlig plan for området. Hele giftfyllingen må fjernes og saneres uavhengig av en 

eventuell utbygging. Fullstendig kartlegging av søppelfyllingen inkludert fullspekter-

vannprøver av vannet fra utløpet av bekken ved Drammenselva må tas etter et fastlagt 

mønster. 

 

3. Stor risiko for kvikkleireras i området gir fare for utglidninger av landmasser i området 

rundt Kjøsterudbekken og mot Drammenselva. Det har blant annet vært et vesentlig 

kvikkleireras ved bekken den 28. august 1955, noe som den gang forårsaket store 

problemer i bekkens nærområder gjennom flere år. Det må derfor ikke (aldri) bygges 

oppå det 680 m lange røret i bekken, men settes av en vid og åpen sikkerhetssone med fri 

natur på begge sider av bekken/røret.  Planen har et krav til en grønn trasé med natur og 

gang/sykkelstier som vil forbinde elvebredden med friområdene i skogen. 

Kjøsterudbekken vil bli den naturlige attraksjonen i dette området. Uavhengig av 

utbyggingsplaner må områdene på begge sider av Kjøsterudbekken sikres tilstrekkelig, slik 

at kvikkleireras ikke kan finne sted. 

 

 

Med hilsen 

Petter Øijord (sign.)   John Tollefsen (sign.) 
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