Spørsmål 152 (2021) fra Herman Ekle Lund (V): Vannkvalitet i Bacheparken og vedlikehold
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Bacheparken er et flott, historisk friområde i Drammen sentrum, med en idyllisk kanal som renner
gjennom parken. Etter tips fra innbygger, og som jeg kan bekrefte etter egen besiktigelse, så er
dessverre tilstanden til denne kanalen bekymringsfull. Både vannstand og vannkvalitet ser ut til å være
stadig synkende. Vannet er helt stillestående og virker stedvis å være helt belagt av alger. Dette er ikke
bare en sterk estetisk forringelse og fører til dårlig lukt, men det er også alvorlig for endene som hekker i
parken. Endene, med unger, har mistet sitt skjul i vegetasjonen langs breddene fordi denne nå ligger
langt over vannets overflate.
Bacheparken, i hvert fall de akvatiske forholdene i parken, er etter innsenders synspunkt et friområde
som bør forvaltes bedre enn man får inntrykk av ved å besøke parken i dag (midten av juni).
Jeg lurer derfor på følgende:






Deler rådmannen problemforståelsen til innsender? Har problemene direkte sammenheng med
kuttene til park på P11 i ØP 21-24, eller er det en midlertidig feil ved pumpa som gir kanalen
friskt vann?
Hvilke tiltak ser rådmannen for seg at kan gjøres for å utbedre problemet, og når er de i så fall
realistisk å få utført innen? Trengs det i så fall ytterligere rammer for å utbedre problemet?
På lengre sikt; vil rådmannen se det som mulig/gunstig å samarbeide mer med frivillige aktører
for å sikre enda bedre vedlikehold av parken? Er det mulig å se for seg feks samarbeid med en
venneforening? Innsenderen bekjent var også den tilgrensende tidligere institusjonen mer
involvert i arbeidet med parken tidligere - er det eventuelt et potensiale for samarbeid her som
kan hentes ut igjen?
Er dette eventuelt et problem som kan sies å prege flere av kommunens parker, og som det
derfor hadde vært mer gunstig å behandle som en større helhet, slik rådmannen ser det?

Svar
Kanalen i Bacheparken er et kunstig vannbasseng. Kanalen tappes ned om høsten og fylles opp igjen om
våren med tilsigende vann fra området. Mengden nedbør og tilsigende vann regulerer vannivået i
kanalen. Det pumpes ikke friskt vann inn i kanalen. Stillestående vann i kombinasjon med biologisk avfall
gir grobunn for en masseutvikling med flyteplanter. Det er disse plantene man ser som ligger som et
grønt teppe på kanalen sommerstid. Det er hovedsakelig småandmat (Lemna minor) og levermose
(Riccia fluitans).
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Et tiltak som har en rask, men kortvarig effekt er å utføre en vannslått, dvs. manuell fjerning av
plantene. Men da vil man også fjerne en viktig matkilde for endene som oppholder seg i kanalen, og det
kan være uheldig. Dette er et kortvarig og kostbart tiltak. Et annet tiltak som har en lengre effekt er å gå
inn og renske opp bunnen i kanalen på vinterstid. Da vil man fjerne planterester, slam og annet organisk
materiale som gir gunstige vekstforhold for flyteplante. Det vil begrense veksten av flyteplantene noen
sesonger fremover, men vær og klima vil også påvirke. De overnevnte tiltakene er det ikke dekning for i
dagens budsjett.
En større utbedringer av kanalen vil kreve nærmere undersøkelser.
For tiden pågår det et forsøk i Bacheparken i forhold til reduksjon av skjøtselen av kantsonene. Her vil
kantene bli slått i løpet av august/september. Det gir parken mer karakter og liv, samtidig som det blir et
mer attraktivt område for pollinerende insekter. Informasjonsplakater om dette vil snarlig settes ut.
Det finnes i dag, ingen modell for samarbeid med frivillige organisasjoner om mulige tiltak i parken.
Rådmann vurderer at det her kan være grunnlag for å gå i dialog med mulige frivillige eller andre som
måtte ta initiativ for å bidra til et oppgradert vedlikehold av parken. Det vil da være aktuelt å utarbeide
en modell for et slikt samarbeid.
Bacheparken har et normalt vedlikehold som utføres på rammeavtale av ekstern entreprenør.
Beskrivelsene i rammeavtalen er i henhold til Norsk Standard for skjøtsel og drift av park- og
landskapsområder (NS 3420-ZK). Det gjelder all skjøtsel og drift av park- og landskapsområder i det som
tidligere var Drammen kommune. Når skjøtselsnivåene reduseres, slik de gjør nå innenfor dagens
økonomiske rammer, vil dette også medføre redusert standard i parker- og grøntområder: Det vil på sikt
gi et merkbart etterslep.
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