
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Drammen for 2017 - 2021 
 

 

 

 

Fakta om kommunen pr 12.12.2016 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

68 000 468 5 
Mer enn 50 ulike 

områder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 

Drammen:  Stordammen 

Fint om det markeres for eksisterende og planlagte tiltak i kartet.  

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

80/  
185 

FS00001879 Erverv

Avtale

 
 
  

2007 
 

44 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Drammen 
kommune 

Ja

Nei
 

Kommentarer Ble statlig sikret i 2007 

 

 forklaring beskrivelse 



 

 

 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt. 

rødlistearter etc. 

Det ble i 2012 foretatt en registrering av artsmangfold og naturtyper rundt 

Stordammen (Michelsen 2012). Det er ulike naturtyper i området, og store 

forskjeller mellom de ulike områdenes artssammensetning. De ulike 

områdene er verdsatt til svært viktige og viktige (A og B).  

Viktig fuglebiotop og flere ulike fiskearter i vannet. 

Området rundt selve vannet består av skog, slåttemark og hagemark, 

defineres derfor som kulturlandskap.   

Rødlistearter: Enghaukeskjegg.  

Fredet moseart: grønnsko. 

 

Michelsen, F (2012). Artsmangfold og naturtyper rundt Stordammen i 

Drammen kommune.  

Kulturminner Kort om evt. 

kulturminner i 

området og hensyn til 

disse 

Ingen kulturminner på stedet 

Bygninger Nevn evt. bygninger på 

området og omtal kort 

bruken av og ansvaret  

for disse 

Ingen bygninger på området, men toalett er satt opp rett 

utenfor det statlig sikrede området for å betjene besøkende 

på friområdet. Toalettet driftes av Drammen kommune.  

Adkomst/ 
kommunikasjon 

Adkomst til området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Området har beliggenhet i nærheten av Konnerud skole 

(450 elever) og et boligområde, hvilket betyr at dette er 

enkelt tilgjengelig til fots og med sykkel for mange. I tillegg 

er det opparbeidet parkeringsmuligheter i området, og det 

er ca. 200 meter gangavstand til nærmeste bussholdeplass. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter området 

egner seg for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] _______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- tiltak 

i området før 

planperioden inkl. 

tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Stupetårn 

Flytebrygge 

Benk m/bord  

Plenareal 

 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Opparbeidelse av to smett/snarveier for å sikre bedre 

tilgang til området for flest mulig.  



2. Behov for tiltak i planperioden 

Nr. Tiltak  Beskrivelse Utføres 

av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Opparbeidelse 

av 

grasbakke/plen 

Fjerning av store steiner. Disse 

brukes som avslutting av 

sandstrand. Nærmest stranda skal 

det opparbeides gressplen, mens det 

opp mot bebyggelsen skal være 

grasbakke. Grasbakken skal kunne 

benyttes til lek, opphold og aktivitet.  

Drammen 

kommune 

2017/18 150 000,- 

2 Ny turvei over 

området 

Ny gruset turvei med bredde 2,5m. 

Total lengde ca. 100m. Veien skal i 

hovedsak legges på fylling. Turveien 

vil gjøre badeplassen mer 

tilgjengelig for allmenheten. Den 

nye turveien slutter der hvor 

eksisterende sti kommer ut på 

området.  

Drammen 

kommune 

2017/18 150 000,- 

3 Påfylling av 

sand på 

sandstrand 

Påfylling av sand på eksisterende 

badeplass. Steiner fra området i 

enden av stranda på hver side.  

Drammen 

kommune 

2017/18 50 000,- 

4 Ny badebrygge Bygge ny badebrygge på 

eksisterende fundamenter.   

Drammen 

kommune 

2017/18 100 000,- 

5 Plante nye trær Plante nye løvtrær etter ulovlig 

hogst på området. Trærne skal være 

stedegne arter.  

Drammen 

kommune 

2017/18 120 000,- 

6 Tynning av 

løvskog  

Tynne eksisterende løvskogkratt. 

Alt med s.o over 20 cm beholdes. 

Drammen 

kommune 

2017/18 80 000,- 

7 Nye benker og 

søppelkasser 

Sette ut søppelkasser og benker Drammen 

kommune 

2017/18 100 000,- 

8 Opparbeide to 

smett/snarveier. 

Opparbeidelse av to snarveier til 

området for å sikre almen ferdsel. 

Disse snarveien ligger inne i 

reguleringsplanen.  

Drammen 

kommune 

2017/18 450 000,- 

9 Åpne bekk Se på muligheten for å åpne opp 

bekken der hvor den i dag ligger i 

rør. Om dette medfører graving i 

rotsonene til store gamle trær, utgår 

denne posten.  

Drammen 

kommune 

2017/18 Opsjon 

 

 Total kostnad    1.200 000,- 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

Nr1 Løpende oppgaver; årlig (f. 

eks. rydding, vasking, tilsyn, 

plenklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Grasbakkeslått 3 ganger per 

sesongen 

10 000,- Drammen 

kommune 

 

2 Søppeltømming 2 gang per uke i 

sesong, ellers 1 

gang per uke. 

20 000,- Drammen 

kommune 

 

3 Ettersyn av badebrygge Hver fjerde uke. 2000,- Drammen 

kommune 

 

4 Rydding av sandstrand Hver 14. dag 2000,- Drammen 

kommune 

 

5 Plenklipping I sesong etter 

behov 

10 000,- Drammen 

kommune 

 

6 Etableringsskjøtsel av nyplantete 

trær 

Ut 2020 

sesongen 

30 000,- Drammen 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  74 000,-   

 

  

Annet  

  

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Opparbeidelse av grillplass.   

Nr. Større og sjeldnere oppgaver, (f. 

eks. grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Påfylling av sand Etter behov  Drammen 

kommune 

 

 Påfylling av grus på turvei Etter behov  Drammen 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  0   



Fotografier 

 

 

 

Dagens situasjon fra badeplassen 

Friområdet slik det fremstår i dag. Krattet til høyre i bildet skal ryddes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende fundamenter til 

badebrygge. 

 

DEL 3: 

Oppsummering  

1.  Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Drammen kommune 2017 

- 2021 

 

2. Drift av statlig sikra i Drammen kommune [planperiode] (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større oppgaver Kostnad Merknad 

      

      

Område (navn) Tiltak 

nr. 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Stordammen 1-7 Opparbeidelse 

av friområdet 

750 000-, Drammen 

kommune 

Høy  

Stordammen  8 Opparbeidelse 

av 

smett/snarveier 

450 000-, Drammen 

kommune 

Middels  

Total kostnad i 

planperiode:  

  1.200 000-,    

Mellom disse to eiendommene skal 
det anlegges en snarvei, som sikrer 
tilgang til friområdet. 

Illustrasjonsplan: Se vedlegg 1 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 

     

 



Krattrydding
Alt under 20cm s.o ryddes. 

Krattrydding
Alt unntatt bjørka ryddes

Siv fjernes

Fylles på 
med sand

Gressplen

Grasbakke

Løvtrær og benker

Ny turvei

Stein fra området som 
er ryddet til plen Sandstrand

Eksisterende sti.
Ny badebrygge på 
eks. fundamenter. MÅLESTOKK 1:500

Bekk åpnes om mulig
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