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Fiskumparken er en 800 mål stor 
næringspark under etablering, som er 
tiltenkt industri, kontor, lager, logistikk og 
plasskrevende varehandel. Næringsområdet 
ligger i nær tilknytning til tettstedet Darbu, 
som er et prioritert område for boligvekst 
i Øvre Eiker kommune. Området består i 
dag av et sett av eiendommer ovenfor E134 
nord for avkjøringen til Darbu. Planområdet 
ligger i hellende terreng med en maksimal 
høydeforskjell på ca 50 meter, fra 160 
moh ved E134 til Rudsåsen på 210 moh. 
Landskapet er dominert av furuskog, med 
mer eller mindre granskog i lavereliggende 
områder. Koller og bratte skrenter utgjør 
en kvalitet i området i dag, særlig Rudsåsen 
fremstår som et tydelig landskapselement.

Området er regulert til næringsformål, 
infrastruktur og grønnstruktur. 

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsikt over Fiskumvannet

Godt etablert furuskog i området i dag
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Koller og bratte skrenter utgjør en kvalitet i området i dag

Koller og bratte skrenter utgjør en kvalitet i området i dag
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På reguleringsplanen nedenfor vises en områdeinndeling av grønnstrukturen. Område 1, 2 og 
3 blir behandlet hver for seg i skjøtselsplanen.
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Ortofoto nedenfor viser dagens situasjon med store skogsområder og hogstfelt. Det viser i 
tillegg avgrensningen for Fiskum Næringspark, samt skjøtselsområde 1, 2 og 3.
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Klima
Klimaet i Øvre Eiker er preget av varme sommre og kalde vintre. Det er ofte mye snø i 
området, noe som gjør at vekstsesongen blir noe kort.

Geologi
Store deler av området består av bart fjell. Rundt Myrvang og Løkke finnes det hav- og 
fjordavsetninger. Nord og vest for Løkenveien Parkering er det morenematerialer med 
innslag av torv og myr. Berggrunnen består av amfibolitt, migmatitt og flere gneisvarianter. 
Kvartsdiorittisk, granodiorittisk og diorittisk til granittisk gneis, samt hornblendegneis og 
glimmergneis (kilde: geo.ngu.no). Dette fører stort sett til et surt jordsmonn med lavt 
næringsinnhold.

Naturverdier og biologisk mangfold
Planområdet omfatter hovedsakelig barskog, og området fremstår som et ganske typisk 
skogsområde i Øvre Eiker, med en fattig til middels rik og middels variert vegetasjon. Skogen 
domineres av furutrær, med innslag av grantrær og ulike løvtrær. Skogen har en frodig 
skogsbunn med mye innslag av blåbær, mose, bregner, lyng og gress. Det er registrert intakte 
myrkomplekser som også inneholder rikmyr langs Løkenveien. Rødlistearten Bryoria bicolor 
(kort trollskjegg) er også registrert i området (kilde: Planbeskrivelse Fiskum Næringspark 
datert den 12.05.2016). Det meste av naturverdier og biologisk mangfold er registrert vest 
for Løkenveien, og er ikke en del av næringsparken.

Variert undervegetasjon
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Kulturminner
Det er påvist automatisk fredede kulturminner i form av kullgroper, bogastelle og mulig 
tjærmile. Ellers ble det funnet tre hellere. Det ble også funnet en steinstreng og en grop med 
ukjent funksjon, et mulig grustak og ei hustuft. Det ble påvist fire mulige rydningsrøyser, sju 
kullmiler og to kullgroper (kilde: Planbeskrivelse Fiskum Næringspark datert den 12.05.2016). 

De viktigste kulturminnene tas vare på og integreres i grøntstrukturen. De ivaretas med 
robuste og store skjermingssoner, grøntarealer og allmenn tilgang. Kulturminnene skiltes.

Vegetasjonstyper (hentet fra kilden.nibio.no den 12.09.2018)
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Området er en del av et større rekreasjonsområde med utsikt over Fiskumvannet. 

Tilgjengelighet
Næringsparken ligger ved eksisterende planfri avkjøring fra E134. Herfra er det ca 1 km 
til Parkering Løkenveien. Fra denne parkeringsplassen går det flere skiltede turveier og 
skiløyper. Næringsparken ligger 100 m fra busstoppet til Timekspressen og 1,6 km fra Darbu 
jernbanestasjon. Toget mellom Drammen/Hokksund og Kongsberg stopper på Darbu.

DAGENS BRUK

Parkering Løkenveien
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Turveier og skiløyper
Det finnes et godt utvalg av flotte, skiltede turveier og skiløyper på området og i tilgrensende 
rekreasjonsområder. Turveien/skiløypen fra Kolsrudveien til Løkenveien går tvers gjennom 
planområdet og er en viktig forbindelse. Turveien/skiløypen legges om noe, men skal 
opprettholdes ved å bevare en grønn korridor mellom næringsområdene. Skiløypen langs 
Løkenveien er en viktig inngangsport for løypenettet i nord, og skal tas vare på ved å sette av 
en grønn buffer mellom næringsområdene og Løkenveien. Det er noen flere turveier innenfor 
planområdet. Noen av disse bevares, mens andre stier legges om til å følge grønnstrukturen 
utenfor hensynssoner for kulturminner. Gangveinettet innenfor næringsfeltene skal knyttes 
til løype- og turveinettet i friområdet.

Brukergrupper
Området blir i hovedsak brukt av turgåere, skigåere og mosjonister. Det brukes også av 
terrengsyklister og orienteringsløpere. Det er fine forhold for å plukke sopp om høsten. Når 
næringsparken står ferdig kan vi regne med at grøntområdet i tillegg vil brukes av de ansatte 
som jobber i næringsparken, og av sjåfører som benytter døgnhvileplassen. Det er også et 
ønske om å etablere en tuftepark i området.

Flere turstier og skiløyper i området
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Turveier og skiløyper - eksisterende situasjon:
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Turveier og skiløyper - framtidig situasjon:

Ny parkering
ca 110 plasser
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Næringsutbyggingen tar sikte på å bevare noe av skogen og kollene som befinner seg i 
området i dag, ved å etablere grønne korridorer og naturområder. Målet er å skape store og 
sammenhengende grøntområder som fungerer som grønne forbindelser gjennom området 
og som skjerm mot næringsområdet. Næringsområdet skjermes både fra bebyggelsen 
ved Dunserudhagen/Myrvang og fra E134 med vegetasjonsbuffere. Friluftslivet ivaretas 
med grønnstruktur mellom næringsflatene, langs Løkenveien og forbedret atkomst til 
omkringliggende friluftsområder. Hvordan grønnstrukturen fremstår har en stor innvirkning 
på naturopplevelsene. Utgangspunktet for de ulike grøntområdene innenfor planområdet er 
litt forskjellig, men ønsket resultat er det samme på sikt. 

Vegetasjon
Det er et mål å ta vare på særtrekk og variasjon innen vegetasjonstyper, landskap og 
skogbilde i området. Skogen skal oppleves som naturlig, urørt, vakker og variert. Skogen skal 
ha en lys og halvåpen karakter som gir god romfølelse. Den skal ha et biologisk mangfold 
som gir variasjon og gode naturopplevelser. Det er et mål å opprettholde mangfold av artene 
som naturlig forekommer i området. I tillegg er det ønskelig å favorisere stabile og naturlig 
forekommende arter som furu, eik og andre edelløvtrær. Skogen skal gjerne være flersjiktet, 
ha en blanding av ulike treslag, og være dannet ved naturlig foryngelse. Trærne skal få utvikle 
seg så naturlig og fritt som mulig.

Turveier og skiløyper
Turveier og skiløyper skal være åpne og innbydende for brukerne, ha god framkommelighet 
og gi gode naturopplevelser. Målet er at turveiene og skiløypene er godt tilgjengelige og skal 
kunne brukes av forskjellige brukergrupper.

MÅL OG ØNSKET UTTRYKK

Skogen kan gjerne være flersjiktet
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OMRÅDE 1

Vegetasjon
Uttrykket og vegetasjonen skal stort sett 
beholdes slik som det er i dag. Furutrærne 
stammes opp etter behov, og trær som 
har blitt skadet i rot, stamme eller krone 
fjernes. Det er ønskelig å ta vare på og 
favorisere treslag som naturlig forekommer 
i området, men som ikke er så vanlig, som 
eik, lind, hassel, alm, svartor, lønn, bøk og 
ask. Tynning, beskjæring og felling skal skje 
ved behov. Nødvendig tynning og rydding 
av undervegetasjonen skal utføres én gang 
i året. En del av grantrærne skal hugges på 
steder hvor disse er veldig dominerende, og 
oppkomme av gran skjæres helt tilbake. 
 
Fremmede arter i området bør overvåkes 
og kartlegges. Svartelistede arter, eller 
fremmede arter som sprer seg aggressivt, 
bør fjernes. Sembrafuru (Pinus cembra) er 
blant artene som bør fjernes.

Turveier og skiløyper
Det er ingen turveier og/eller skiløyper som 
skal skjøttes innenfor område 1.

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD

Fin furuskog med variert undervegetasjon i område 1

Grantrær dominerer på enkelte steder
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OMRÅDE 2

Vegetasjon
Deler av området er avskoget og 
vegetasjonen må derfor få lov til å komme 
opp på en naturlig måte. Rehabilitering av 
området skal skje slik at det på sikt dannes 
en åpen skog med noe undervegetasjon. Når 
skogen er ferdig vokst, skal den skjøttes på 
samme måte som område 1.

Turveier og skiløyper
Turveier og skiløyper som er mye brukt og/
eller skiltet skal skjøttes. Dette innebærer 
blant annet skilting og merking, årlig 
oppgrusing og rydding av stien. Rydding 
betyr fjerning av trær og greiner som har falt 
over turveien/skiløypen, og fjerning av trær 
som vokser i eller nær turveien/skiløypen. 
Farlige/døde trær og greiner som er en fare 
for sikkerheten ved ferdsel på områdets 
tilrettelagte turveier/skiløyper, må fjernes 
umiddelbart. Kontroll gjøres årlig. Skjøtselen 
skal i tillegg inneholde vedlikehold av 
dreneringsgrøfter og markdekke. Små stier 
utvikler seg som de vil og trenger i hovedsak 
ikke å bli skjøttet.

Område 2 er delvis avskoget

Lys og halvåpen karakter i område 2
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OMRÅDE 3

Vegetasjon
Så og si hele område er avskoget og vegetasjonen må derfor få lov til å komme opp på en 
naturlig måte. Rehabilitering av området skal skje slik at det på sikt dannes en åpen skog 
med noe undervegetasjon. Når skogen er ferdig vokst, skal den skjøttes på samme måte som 
område 1.

Turveier og skiløyper
Som område 2.

Utførelse 
Hovedmålet er at all skjøtsel og vedlikehold skal skje på en skånsom måte som minimerer 
skade på vegetasjon og jordsmonn. Hjelpemidler som benyttes skal være skånsomme 
mot markoverflaten og ikke sette varige spor i terrenget. Det skal fortrinnsvis brukes hest, 
jernhest, beltekjøretøy eller snøscooter. Hogstmaskiner benyttes ikke. Eventuelle (dype) spor 
etter kjøring skal repareres snarest.

Område 3 er nesten helt avskoget


