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Planområde:
-  Grønt område viser dagens parkområde, kjernen i   
 mulighetsstudien
- Rødt omriss viser hele det disponible parkområdet 
 (30 mål), med mulig avtrapning mot nord mot   
 kulturlandskapet.
- Gult område viser mulig transformasjonsområde 
 (12 mål) i dag industri og lager
- Rosa linje viser mulig gang- og sykkelvei langs Bruksgata
- Rosa krysninger viser mulige gang og sykkelbruer over  
 elva som knytter Strandajordet/idrettsparken sammen  
 med sentrum
Elva:
- En ressurs
- Minst padlebar til Hokksund – aktuelt med kajakk-kai?
- Utsikten mot nord langs elva gjennom kulturlandskapet
- Historisk – dampprammer etter finsk system som trakk  
 tømmer opp elva etter wire på elvebunnen.
Aktivitet:
- For få uformelle møteplasser for ungdom på Vestfossen
- Kajakk / kano
- Badstue
- Forbindelser

Nøkkelord for prosjektet:
- Industrihistorie
- Aktivitet

For å sikre at grepet for parken er godt forankret i stedet har 
vi sett på området i en større sammenheng. Stikkord er elva, 
landskapet, aktivitet, nære og fjerne forbindelser.

BESTILLING VESTFOSSEN PARK
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 VESTFOSSEN + VESTFOSSELVA

INDUSTRIHISTO
RIE

NATURVERDIER

KR
AFTVERK NÆRMILJØELVA

KUNST

AK
TIVITET

Vestfosselva er selve fundamentet for 
utviklingen av Vestfossen som et sted. 

Vestfossen elvepark tar tak i dette og knytter 
stedet, elva og elvelandskapet tettere sammen.

VESTFOSSEN PARK
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LARK landskap har på oppdrag for Øvre Eiker 
kommune utarbeidet mulighetsstudie for 
Vestfossen park.

Mulighetsstudiet kommer med ideer til 
programmering av parken, og hvordan 
programmeringen kan se ut. Det legges til grunn 
at skisser og ideer skal bearbeides videre. 

Vi anser det som avgjørende at de tiltak som 
foreslås for parken ses i en større sammenheng. 
Både fordi opparbeiding av parken innebærer 
en stor investering for Øvre Eiker kommune, 
men like viktig fordi den ligger strategisk til 
langs elva i Vestfossen og har stort potensiale 
som historieforteller og omdreiningspunkt i 
sentrum. Til grunn for våre skisser og forslag har 
vi derfor vektlagt en inngående registrering av 
parken, nærområdet og Vestfossen generelt. 

INTRODUKSJONINNHOLD

1) BAKTEPPE:
  - Overordnede planer
  - Overordnede registreringer
  - Temavise registreringer
  - Brukergrupper

2) OPPGAVEFORSTÅELSE
 - Vår forståelse
 - Tiltaksområder

3) VESTFOSSEN ELVEPARK
 - Overordnet plan
 - Beskrivelse av tiltaksområder 3-7
 - Helhet
 - Økosystemtjenester

4) AVSLUTNING
 - Destinasjon Vestfossen
 - Prosess
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OVERORDNEDE PLANER

Foreslått planavgrensing sentrumsplan

www.buskerudbyen.no

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23
Regional plan vedtatt 7. februar 2013

MANDAT

VIRKNING

VISJON

STRATEGI

Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk
Planretningslinjer og handlingsprogram
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Grønnstrukturanalyse for Vestfossen sentrum  
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1TemaKommuneplan

Øvre Eiker Kommune

KOMMUNEPLAN
2015  - 2027

Egengodkjent: 02.09.2015 
Vedtatt: 09.12.2015

1

Øvre Eiker kommune

Målestokk 1:5000   

25.04.2019

Alt 3

Vestfossen sentrum 

Vestfossen park er en av de større 
investeringene Øvre Eiker kommune planlegger 
å gjøre i nærmeste fremtid. 

Vestfossen er et av to sentrale knutepunkt i 
Øvre Eiker kommune, i tillegg til Hokksund. 
I Areal- og transportplan for Buskerudbyen 
pekes Vestfossen på som et av seks 
utviklingsområder i båndet mellom Kongsberg 
og Drammen. Befolkningsvekst og boligutvikling 
i Øvre Eiker kommune skal legges til Hokksund 
eller Vestfossen. Grønstrukturplanen peker 
på eksisterende og mulig nye forbindelser 
i Vestfossen sentrum. Sentrumsplan for 
Vestfossen er under arbeid.

Utvikling av Vestfossen park kan bidra til 
å styrke forbindelsene i sentrum, tilby nye 
rekreasjonssteder og bidra til bygge opp under 
identiteten til Vestfossen som et særegent og 
attraktivt sted.
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Øvre Eiker kommune har, sammen med andre 
aktører på regionalt og lokalt nivå, ansvar for 
forvaltning av naturressursene som Vestfosselva 
er en viktig del av. Dette innebærer blant annet 
fiskekultivering, sikring av vannkvalitet og 
rassikring. Dette er tiltak som har potensiale 
for å løftes frem i forbindelse med Vestfossen 
elvepark. Det kan være interessante tema 
iformidlingsøyemed, for å belyse forholdet 
mellom det bygde og naturen. Ikke minst 
kan det være interessant å se på om det 
er mulig å koble investeringer som gjøres i 
forbindelse med elve- og naturforvaltning med 
oppgraderingen av elveparken, slik at man får 
dobbelt gevinst av de investeringer som gjøres.

NATURFORVALTNING

                         
    

 

 

Retningslinjer for 
kultiveringsaktivitet for  
ferskvannsfisk i Buskerud 

      

1

Foto: Bente Bjerknes

Eikeren vannområde

Lokal tiltaksanalyse

Versjon nr: 31.01.2014

www.vannportalen.no/eikeren
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AMBISJON

TANKESETT

TJENESTER
økosystem-

SKALA/SONER

STØTTENDE 

FORSYNENDE

REGULERENDE

KULTURELLE

N
ABO

LAG

INNOVASJONFLEKSIBILITET RESILIENS

PAR
K

G
ATE

H
AG

E

VERKTØY
BLÅGRØNN
       KUNNSKAP

SOSIOKULTURELL
           KUNNSKAP

MATERIAL-
        KUNNSKAP

KUNNSKAP OM
        FYSISKE SYSTEMER

Øvre Eiker kommune legger opp til at FNs 
bærekraftsmål skal styre og informere 
utviklingen. 

Lark Landskaps “bærekraft diamant” 
illustrerer vår bærekraftstrategi og er et 
verktøy vi bruker for å hele tiden sikre vårt 
hovedmål som er bærekraftig stedsutvikling 
og landskapsarkitektur i tråd med FNs 
bærekraftsmål. 

STRATEGIER FOR BÆREKRAFT
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BELIGGENHET

Vestfossen ligger sentralt langs jernbanen som 
forbinder Kongsberg med Hokksund, Drammen 
og Oslo. Det er dermed kort vei med både bil 
og bane til ulike arbeidsplasser. Vestfossen 
er utpekt som utviklingsområde i Areal- og 
transportplan for Buskerudbyen.

Vestfossen ligger ved Vestfosselva, sideelv til 
Drammensvassdraget. Vestfosselva samler 
tilsidet fra Eikerenvassdraget, et nedbørsfelt på 
530 km2 med tilsig av 314 mill kubikk vann per 
år.*
*atlas.nve.noM
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STEDSKARAKTER
Vestfossen er et konsentrert tettsted der alle bor innenfor 
sykkelavstand fra sentrum og jernbanestasjonen. Hele 
tettstedet er nennsomt avgrenset av omkringliggende 
topografi og jordbrukslandskap. Alle som bor på Vestfossen 
har natur og kulturmiljø tett på. Vestfosselva renner 
gjennom Vestfossen og deler området i to. Den er en 
viktig identitetsmarkør for stedet, og fysisk og strukturell 
forbindelse til Eikeren oppstrøms og Hokksund og Drammen 
nedstrøms.

Selve sentrum fremstår som tydelig definert område, 
avgrenset av jernbanen og elva. Det har en urban 
kvartalsstruktur. De mange historiske bygningene forteller 
historien om Vestfossen sin utvikling.
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VESTFOSSELVA
Vestfosselva har trolig spilt en viktig rolle som ferdselsåre 
langt tilbake i tid [...] I seinmiddelalderen er det dokumentert 
tømmertransport fra Eikeren-området via Vestfosselva til 
Drammenselva. [...] Elva ble også brukt som transportåre i 
forbindelse med varetransporten til Magasinet ved Kongsberg 
Sølvverk. Etter at tømmertransporten opphørte har den 
nedre delen av Vestfosselva grodd igjen, slik at den bare 
er farbar med kano/kajakk i perioder med stor vannføring. 
Strekningen mellom Vestfossen og Fiskumvannet er derimot 
mye trafikkert av fritidsbåter, samt av turistbåten M/S Eikern. 

Vestfosselva var tidligere kjent for et rikt ålefiske. Ellers 
har sik, åbor, brasme, syrill, hersling og karuss alltid vært 
alminnelig. Det forekommer også at laks og sjøørret går opp 
til Vestfossen. Ovenfor Vestfossen er gjedde vanlig.

Vestfossen kraftstasjon regulerer vannstanden i Fiskumvannet 
og Eikeren. Den produserer ca 10,5 GWh årlig.* Dette tilsvarer 
om lag årsforbruket til 660 husstander.** Kraftpotensialet i 
fossen la grunnlaget for industrivirksomheten. 
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Fiskumvannet naturreservat er et naturreservat og ramsarområde, med 
et spesielt rikt fugleliv.

*no.wikipedia.org/wiki/Flomskogsmark

*no.wikipedia.org/wiki/Fiskumvannet_naturreservat

Flomskogsmark er skog som vokser langs elver og innsjøer, og som blir 
påvirket av oversvømmelser og høy grunnvannsstand. Gråor-heggeskog 
karakteriseres ved høy biologisk produksjon og et stort artsmangfold.

Jutebrua sørøst - Flommarkskog
Naturtypen inngår iht. gjeldende rødliste for naturtyper i den rødlistede 
naturtypen flomskogsmark (VU). Tresjiktet domineres av selje og gråor, 
med innslag av bjørk. I mellomsjiktet dominerer hegg og vier (ubestemt). 
Vierdominert krattskog dominerer i ytre deler mot Vestfosselva. 
Typiske arter for typen som mjødurt, humle, bekkeblom, vendelrot og 
palmemose kan nevnes.
* https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00121807

NATUR
Naturkarakteren langs elva er variert, fra kulturlandskap via utemmet 
flommarkskog til mer opparbeidede parkområder rundt Vestfossen park. 
Selve elvebredden har i store strekk variert kantvegetasjon som bidrar 
til å hindre erosjon og opprettholde biologisk aktivitet i elva.
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Selv om de to første treforedlingsbedriftene i Vestfossen 
ble etablert rundt 1870, var det først med anleggelsen av 
Vestfos Cellulosefabrik i 1886 at denne bransjen for alvor 
begynte å dominere tettstedet. [...] Cellulosefabrikken [ble en] 
hjørnesteinsbedriften i Vestfossen. På det meste sysselsatte 
bedriften over 400 mennesker.

[...]

Utover på 1990-tallet ble det lansert flere kulturprosjekter 
for å få tatt i bruk bygningsmassen etter cellulosefabrikken. 
Gjennombruddet for dette kom imidlertid først i 2001, da 
kunstneren Morten Viskum kjøpte deler av bygningene 
og etablerte Vestfossen Kunstlaboratorium. Kort etter ble 
begrepet «Kulturhovedstaden Vestfossen» lansert, og dette 
ble etter opprettet som en stiftelse. De seinere årene har 
flere profesjonelle kunstnere og kulturaktører etablert seg i 
Vestfossen og ved Fredfoss Kulturpark like utenfor sentrum.

HISTORIE

*lokalhistoriewiki.no/wiki/Vestfossen
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Feste Sør AS har i 2020 utarbeidet en grønststrukturanalyse 
med mål om å gjøre nærturområdet på Vestfossen mer 
tilgjenglig. Rundløpyenettverket vil bidra til å knytte 
Vestfossens ulike delområder bedre sammen, og forbinde de 
ulike målpunkter - byen, boliger, stasjonen, idrettsarenaer og 
skoler.

Vestfosselva er i dag en fungerende barriere, og ved 
etablering av nye broforbindelser åpnes det opp for gode 
sammenhengende rundløyper og RVS-parken knyttes 
nærmere sentrum. Det utpekte transformasjonsområdet 
på sørsiden av Fylkesveien vil bidra til å redusere 
barrierevirkningen til Fylkesveien og bringe aktivitet og folk til 
parken og elva. En styrket forbindelse over øya vil dessuten 
aktualisere en mulig utvikling av de ubebygde arealene i 
forlengelsen av Cellulosen - rett sør for den slake gressbakken. 

MOBILITET OG STEDSUTVIKLING
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TOPOGRAFI
Det er relativt store høydeforskjeller mellom Vestfossen 
sentrum og arealene rundt parken og elva. Storgata ligger 
ca 16 meter høyere enn parken, som igjen ligger 3-4 meter 
høyere enn elveflata. (se tverrsnitt landskap) Selve fossen 
har et fall på ca 10 meter, og så faller elva ytterligere 6 meter 
gjennom et stryk fra bunnen av fossen frem til øya. 
(se langsnitt foss)
 

Tverrsnitt landskap

Langsnitt fossSiktlinje
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BEBOERE BESØKENDE
Styrkede forbindelser gange / sykkel

Rekreasjonstilbud
Kunnskapsformidling

Rekreasjonstilbud
Kunnskapsformidling

Destinasjon Vestfossen

BRUKERGRUPPER
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Basert på funn fra våre innledende 
registreringer mener vi utviklingen av 
Vestfossen park bør ses i sammenheng med 
hele elvestrekket gjennom Vestfossen. 
Parken inngår som del av en sekvens av ulike 
landskapskarakterer.
 
Det er stort potensiale for å opparbeide parken 
på en måte som bygger opp under den videre 
utviklingen av Vestfossen:

 Styrke forbindelsene mellom målpunkt 
 på tvers av elva. - Broer, belysning,   
 opparbeidede stier

 Legge til rette for aktivitet og rekreasjon.
 Kajakk/kano, scene/musikk/servering 

 Tilgjengeliggjøre elva og fossen

 Kunnskapsformidling
 Historie, naturverdier

 Bygge videre på kunstsatsingen

-

-

-

-

-

OPPGAVEFORSTÅELSE
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Sone 0 - Eikeren / Fiskumvannet naturreservat
Sone 1 - Elvehavn / elvedam
Sone 2 - Fossen og industribebyggelse

Sone 3 - Øya og tranformasjonsområde
Urban møteplass. Forbindelser på tvers av elva. 
Industrihistorie. Kontakt med fossen.

Sone 3b - Gressbakke mot elva
Forlengelse av urban møteplass som knyttes 
opp mot RVS-parken og idrettsaktiviteter. 
Vannuttak fra kraftstasjon, rolig vann. 

Sone 4 - Opparbeidet park (1) og siktlinje
Aktiviteter, utsikt, kontakt mot byen

Sone 5 - Opparbeidet park (2)
Knytte sammen terrengforskjeller og gi tilgang 
til elva.

Sone 6 - Utløp Jutebrubekken - uhemmet natur
Begynnelse flommarkskog og ny broforbindelse 
over elva. Varsomt tiltak i sårbar natur.

Sone 7 - Flommarkskog - uhemmet natur
Skogspromenade - varsomt tiltak i sårbar natur

Sone 8 - Aker Smørgrav kulturlandskap

TILTAK
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VESTFOSSEN ELVEPARK
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ØYA / GRESSBAKKEN
SONE 3-3b
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Området bak Cellulosen:
Industriell kulturarv
Naturkvaliteter i fossen
Spennende og gode romlige kvaliteter i direkte tilknytning til 
sentrum
“Øya”
En odde som ligger i forlengelsen av den åpne plassen bak 
Cellulosen. I dag kun tilgjengelig via en bro fra vestsiden.

Muligheter:
En utearena for utstillinger, konserter, etc
Etablere en bedre broforbindelse fra vest, og også en 
broforbindelse mor RVS-parken i øst
Øya er et unikt sted, med fossebruset på vestsiden og rolig 
elveløp på østsiden
Kanoutslipp, ligger fint fra «fottur» sør for Cellulosen
...På begynnelsen av 1900-tallet ble transporten mekanisert 
av Vestfos Cellulosefabrik, som fraktet tømmer fra Stenberg 
hengsle med dampdrevne slepebåter etter såkalt «finsk 
system» - Badstu? (Finsk Sauna)

-
-
-

-

-
-

-

-
-



ELVEPARKEN
SONE 4

Elveparken ligger ved foten av en siktaksen fra krysset 
Støabakken/Storgata mot RVS-parken, kulturlandskapet og 
åssiden i sørøst. Elveparken har fine kvaliteter i form av flotte 
trær og åpen gressbakke. Trærne er plantet i rekker som gir 
denne delen av parken et formalt uttrykk. Vegetasjon ned 
mot elvebredden er viktig som erosjonssikring. Fylkesveien 
oppleves tett på parken, og i sonen mot Riksveien bør det 
derfor etableres en vegetert randsone som visuell og fysisk 
skjerming. Et halvhøyt hegn, en samplanting av arter med 
høyde 1-3 meter. Det bør ikke være høyere, for å sikre at 
sol fra vest slipper inn på området. Elveparken strekker seg 
fra sør mot nord og deler seg etter hvert i to terrengnivåer, 
med turvei på nedre nivå, og en aktivitetssti som slynger seg 
gjennom området og aktiviserer også øvre nivå.

Adkomst til den søndre delen av parken markeres med et 
utkikkstårn, som markerer seg i den nevnte siktaksen og gir 
mulighet for å komme opp og oppleve elva og Vestfossen på 
en annerledes måte. 

Den opparbeidede parkens nordre avgrensing og overgangen 
til den viltvoksende flommarkskogen markeres av et amfi, 
som binder de ulike terrengnivåene og elveflaten sammen.
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PARKEN OG TÅRNET
SONE 4

Fra avstand: Lysende boks
Her står man i øyehøyde med 

gågata

Åpen “pir” mot elva?
Henvendelse mot parken
Punkt for å komme ut?

Vinke til de som står på bakken..

Siktaksen fra Støabakken/Storgata mot RVS-parken, 
kulturlandskapet og åssidene er en viktig siktakse og 
orienteringspunkt i sentrum. På grunn av terrengforskjellene 
mellom elveparken og selve sentrum ligger elveparken ganske 
avsondret fra aktiviteten i sentrum, og det er mangelfull 
visuell kontakt. 

Siktaksen er sammenfallende med overgangen mellom 
fremtidig transformasjonsområde og elveparken. Vi mener at 
dette er et viktig punkt som fint kan fremheves, og foreslår 
plassering av et utkikkstårn – et sterkt vertikalt element, som 
samtidig er godt synlig i siktaksen fra Støabakken/Storgata. På 
denne måten markeres elveparken og aktiviteten her også fra 
avstand. 

Fra tårnet vil man få flott utsikt over elveløpet, sentrum og de 
omkringliggende områdene. Tårnet skisseres som et stramt 
element, hvor toppen kan utformes som en lysende boks 
som vil være synlig også nattestid. Her oppe vil man være i 
øyehøyde med Storgata.

Tårnet markerer adkomst til Elveparken (sone 4) fra sør. 
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AMFIET
SONE 5

Amfiet markerer overgangen mellom den opparbeidede 
parken og flommarkskogen. Det binder de ulike 
terrengnivåene sammen og strekker seg helt ned til elven i 
form av en brygge.

Mot Fylkesveien etableres en skjermende vegg og et tak, slik 
at amfiet kan brukes i mange ulik situasjoner. Man kan se for 
seg undervisning her, opphold i sola en søndag, eller ulike 
arrangementer. 

Brygga nede ved elva kan være egnet for å legge til med kano 
eller kajakk, eller man kan gå ned hit og dyppe tærne i vann. 
Et sørvendt, rolig sted der det passer fint å være to eller tre.

M
U

LI
GH

ET
SS

TU
DI

E
16.12.2020

VESTFOSSEN ELVEPARK



Image content in Garamond italic

Elvebrua bør utformes på en måte som gir en oppholds- og 
møteplass på selve brua. Dette er et særegent sted å oppleve 
elva fra.

ELVEBRUA
SONE 6
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SKOGSPROMENADEN
SONE 7

I området som er markert for flommarkskogen legges det opp 
til å gjøre minst mulig for å unngå tap av viktig naturmangfold. 
Tiltakene konsentreres for å få til en balansert løsning som 
verner, men samtidig tilgjengeliggjør naturkvalitetene.

Det foreslås en promenade som er delvis opphøyet fra 
bakken. En av hovedkarakteristikkene ved flommarkskogen er 
at den oversvømmes med jevne mellomrom, og promenaden 
skal kunne fungere uansett forhold. Promenaden utformes, 
oppføres og fundamenteres på en måte som er mest mulig 
skånsom for naturen, og tiltaket må være reversibelt. 
Utformingen må også hensynta at drift og vedlikehold skal 
kunne utføres på en måte som ikke skader naturen.

Promenaden får små lommer underveis, med mulighet for å 
sitte ned og nyte naturen. Små skilt forteller om det man ser 
og opplever.
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Hver av de ulike sonene utformes som sin 
egen helhet, samtidig som de inngår i et større 
parkgrep. Belysning, utsmykking og en helhetlig 
materialpalett kan bidra til å knytte prosjektets 
ulike bestanddeler sammen. 

Belysning
Vestfossen elvepark vil både fungere som 
et sted for rekreasjon, men like mye som 
en forbindelse mellom Vestfossen sentrum, 
idrettsparken og boligområdene i øst. Det 
opereres derfor med to typer belysning 
- trygghetsbelysning og lysinstallasjoner. 
Trygghetsbelysningen lyser opp gangveiene 
og sikrer fremkommelighet på kveld og natt. 
Lysinstallasjoner har potensiale for å sette 
fokus på viktige elementer og kan med enkle 
virkemidler løfte prosjektet til en ny dimensjon.

Elementer
I tillegg til lysinstallasjoner kan skilt, benker 
og andre faste elementer få ens og særegen 
utførelse tilpasset Vestfossens karakter. 
Det kan spilles videre på industrihistorien, 
naturhistorien eller på den senere tids satsing 
på kunst.

HELHET

BELYSNING, KUNST, MATERIALER
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STØTTENDE TJENSTER
Ved å bevare og beskytte de naturlige randsonene langsmed 
elven og i flommarksskogen vil man bidra til å opprettholde 
den økologiske samhandlingen, habitatene og den biologiske 
mangfolden i området. I egnede områder i parken vil 
etablering av blomsterenger, busk og staudefelt, og etablering 
av forskjellige trær gi en økt biologisk mangfold. Stor biologisk 
manfold er viktig for å regulere skadedyr og sykdommer 
gjenom predatorer og parasitter.
Valg av planter skal være stedegne og med stor variasjon. 

REGULERENDE TJENSTER
Trær og planter i elveparken gir skygge og bidrar til fjerning av 
forurensning i luften.  Skogen fungerer som et karbonlager
gjennom at planter fanger opp CO2 fra atmosfæren ved å 
binde det i plantevevet.
Elveparkens tette og naturlige vegetasjon danner buffere 
mot ekstremvær og hindrer erosjon. Økt biologisk mangfold 
med tilrettelegging for pollinerende insekter er nødvendig for 
produksjon av frukt og grønnsaker ved hjelp av pollinering av 
insekter, vind og fugler. 

FORSYNENDE TJENESTER
Dette er økosystemenes konkrete goder som kan brukes 
direkte, byttes eller handles med. Elveparkens vegeterte 
randsoner bidrar til naturlig rensing av vann, og man kan også 
dra nytte av vannkraften til energisforsyning.  

KULTURELLE TJENESTER
Dette er rollen naturen og elveparken kan spille for 
menneskers opplevelser og kunnskap. Nærhet til natur, 
sannselig opplevelse, rekreasjon, helse og trening, friluftsliv 
og naturbasert reiseliv, læring om natur, historie og kultur er 
alle eksempel på opplevelser og goder som Elveparken vil gi 
Vestfossens beboere og besøker. 

Vestfossen elvepark er en grønn og blå 
park som ivaretar og legger til rette 
for økosystemtjenester. Naturens 
økosystemtjenester er grunnleggende tjenester 
og goder som vi mennesker får fra naturen. 
De gir en forståelse for sammenhengen 
mellom økosystemer og mennesklig velferd 
og er et grunnleggende verktøy i utvikling av 
bærekraftige byer og tettsteder. De er delt inn i 
kategoriene regulerende, støttende, forsynende 
og kulturelle. Eksempler på økosystemtjenester 
er pollinering, rensing av luft og overvann, 
regulering av lokalklima med grønnstruktur 
som gir skygge, rekreasjonsområder, estetikk og 
helse, med mer. 

Ved å bruke økosystemtjenestene som verktøy 
vil det sette føringer for utforming og grep i 
utviklingen av parkstrøket. Det vil samtidig bidra 
til at verdifulle blågrønne strukturer sikres i en 
videre utvikling av Vestfossen.   

biologisk mangfold

habitat

økologisk samhandling

opprettholde jordens 
fruktbarhet

CO O

beskyttelse mot ekstremvær

CO2 opptak

lokal 
klimatilpasning

pollinering

vannrensning

luftkvalitet

energi

rent vann

helse

sosiale interaksjoner

sanselig opplevelse

læring

I ELVEPARKEN
ØKOSYSTEMTJENESTER
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Elveforbindelsen knytter Vestfossen til en større 
helhet. Med referanse til Telemarkskanalen 
kan det legges til rette for lokal turisme 
mellom Eidsfoss, Vestfossen og Drammen, 
hvor forbindelsen er elvestrengen. Avstanden 
mellom de tre stedene utgjør to behagelige 
dagsturer med kano, med start i Eidsfoss, stopp 
og overnatting i Vestfossen, og avslutning 
i Drammen. Turen vil gi innblikk i de store 
naturverdiene langs elva, kulturlandskapet 
og industrihistorien. Det er en fortelling om 
hvordan små tettsteder og byer har grodd 
frem rundt vannveiene, hvordan elva er selve 
utgangspunktet for stedet. Det er etablerte 
padlemiljø i Øvre Eiker som turen kan knyttes 
opp mot, fks Kajakkspesialisten på Vestfossen 
og Eiker padleklubb i Hokksund. 

Vestfossen utgjør et viktig målpunkt, her er 
turens eneste foss, en hindring hvor man 
må gå ut av kanoen og bære den. Dette kan 
kombineres med overnatting, bespisning og 
severdigheter, før man padler videre mot 
Drammen.

DESTINASJON VESTFOSSEN
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Utarbeide (prioritert) tiltaksliste
Elveparken kan utvikles over tid,
i ulike etapper

Identifisere tverrsektoriell ressursgruppe
Øvre Eiker kommune, kraftverket, 
kunstlaboratoriet, konsulent, elve- og 
fiskeforvaltningen, Eiker padleklubb mm
 
Innbyggerinvolvering (eksempelvis)
- Programmering av parken og øya
- Utforming av elementer i parken og på øya
- Oppføring av elementer i parken og på øya
 
Bruk av midlertidige tiltak kan gi interesse
og rom for innbyggerinvolvering over tid

Størst mulig bruk av lokale krefter 
under oppføring - både profesjonelle og 
uprofesjonelle - vil gi eierskap 
og tilhørighet

1) 

2) 

3) 

4) 

5)

VEIEN VIDERE

PROSESS
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