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Spørsmål til førstkommende formannskapsmøte.
Jeg viser til mitt spørsmål 114 (2020) om Sikring av Kjøsterudjuvet. Datert 18.07.2020 Om man leser
kommunens nettsider virker det som om Drammens nest største turistattraksjon fortsatt stengt, og har
vært stengt siden høsten 2019 - og at ordførers lovnader ikke er fulgt opp.
Ordfører ga følgende svar på mitt spørsmål: Etter gjennomførte geologundersøkelse av skred/ras i
Kjøsterudjuvet i våres ble det innhentet pris på fjellsikring av de områder som geolog anbefalte
sikret/rensket. Det er få aktører i fjellsikringsbransjen, og det tok derfor noe tid før kommunen fikk
tilbakemelding. Kostnader for gjennomføring av sikring ble da anslått til ca. 400 000 kroner. Situasjonen
rundt Covid-19 har også medvirket til at administrasjonen har brukt lengre tid enn normalt på
forberedende arbeider. Arbeidene vil bestilles med prioritering innenfor eksisterende
investeringsramme med gjennomføring høsten 2020. Etter at disse arbeidene er gjennomført vil
Kjøsterudjuvet igjen kunne åpnes for publikum under samme forutsetninger som tidligere.
Mitt spørsmål er: Er juvet nå sikret og åpent? Og hvordan vil det markedsføres overfor turister og byens
befolkning?
Svar
Rådmannen hadde planlagt utbedring av Kjøsterudjuvet høsten 2020. Det var gjort avtale med
fjellrensk/sikringsfirma for tilbudsbefaring, men denne måtte dessverre avlyses grunnet stor vannføring i
juvet og mye vann i terrenget generelt. Når vannføringen var nede på tilrådelig nivå var det allerede falt
snø og arbeidene ble derfor besluttet utsatt til 2021.
Tilbudsbefaring av Kjøsterudjuvet er nå gjennomført og tilbud utlyst med frist 11.juni.
Målet er å få gjennomført dette så raskt og godt som mulig, helst med oppstart før ferien.
Rådmannen er bevisst at juvet er et meget attraktivt tur-område og en av flere viktige attraksjoner for
kommunen. Det vil legges til rette for sikker ferdsel så godt som mulig.
Når det vites mere om fremdriften for arbeidet, så vil denne informasjonen legges på kommunens
nettsider og også gis tydelig informasjon til turgåerne i området rundt Kjøsterudjuvet og henges opp på
informasjonstavlen i bunnen av Kjøsterudjuvet.
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