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Mulighetsstudien viser en elvesti langs Vestfosselva fra båthavna 
i Vestfossen sentrum til Fossesholm. Målet er å legge til rette for 
at allmenheten kan oppleve elvas naturkvaliteter og gjøre det 
enklere å ta i bruk nærturområder i Vestfossen.

Videre er målet å gjøre nennsomme tiltak med en god tilpasning 
av elvestien uten å ødelegge naturkvaliteter i og langs elva.
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INNLEDNING
I arbeidet med å utvikle Vestfossen, er det ønskelig at flere bor 
sentrumsnært med blant annet mulighet for å benytte seg av 
sentrumsfunksjoner.

Tilgang til nærturområder der folk bor, er en nøkkel for mange for å 
kunne bedrive fysisk aktivitet. Tilrettelegging for gående der en enkelt 
kan ta naturen i bruk, vil bli et tilskudd til kommunenes friluftslivstilbud  
og et viktig bidrag i et folkehelseperspektiv. 

Med mål om å utvikle et finmasket nettverk og koblinger av turveier, 
stier og gangveier i sentrum vil det gis gode turmuligheter for alle. 
Videreutvikling av grøntstrukturen er et godt utgangspunkt for å øke 
Vestfossens attraktivitet. Turmulighetene og opplevelsene bør gjenspeile 
stedets mangfold og variasjon. 

Strekningen som denne mulighetsstudien belyser går langs 
Vestfossenelva fra sentrum til Fossesholm - en strekning på ca. 300m. 
Det er et stort ønske fra mange Vestfossinger å få tilgang til opplevelser 
knyttet til elva og dens kantsoner. 

Det er flere hensyn som skal tas når det anlegges stier i bebygde 
områder. Handlingsrommet blir naturlig nok noe mindre der en krysser 
private eiendommer og der bygde strukturer skal hensyntas i tillegg til 
andre naturlige gitte forhold.

Eksisterende brygger er ikke gitt et fokus ved anleggelse av elvestien. 
Eventuelle båtfester/brygger må legges på utsiden av elvestien. 

Mulighetsstudien vil være et bidrag til arbeidet med sentrumsplanen for 
Vestfossen. 

Feste Landskap • Arkitektur 

Arendal, mars 2021
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FORUTSETNINGER
Gjeldene planer
Områdene langs elva er avsatt til friområde i kommuneplanen med 
hensikt om å etablere en tursti. Videre er arealer gitt hensynssone flom 
og bevaring av naturmiljø. Kommuneplanen er under  revidering med 
forventet førsteutkast våren 2021.

Øvre Eiker kommune er i gang med  å utarbeide en områderegulering 
for Vestfossen sentrum der området langs Vestfosselva fra sentrum til 
Fossesholm inngår.

Grunnlag
I mulighetsstudien har en benyttet tilgjengelig ortofoto og sosi-
kartgrunnlag (koordnatsystem Euref 89,UTM32). Det vil være 
unøyaktigheter mellom ortofoto og kart, samtidig som sjø-, vann- og 
elvekanter ikke er helt konstante. Kartet gir de mest nøyaktige dataene 
og er benyttet i arbeidet med plassering av elvestien i horisontal og 
vertikalplan. Linjer fra kommuneplanens arealdel er hentet inn for 
orientering med tanke på formålslinjen for areal avsatt til friområde.

Vannstand, flom og skred
Vannstanden i Vestfosselva (fra sentrum til Fiksumvannet) 
er regulert og skal være mellom kote +17,50 og +19,00. 
Normalvannstand er +18,85, og minstevannstand på sommeren er satt 
til kote +18,00. 

Områder langs Vestfosselva er registert som aktsomhetsområde for flom 
hos NVE. Regulering av vannstanden bidrar til at en jevner ut vannføringa 
i elva. Flom kan forekomme, men dempes og gjør at en i stor grad 
unngår flomproblematikk som kan være utfordrende når en anlegger 
stier og konstruksjoner i elvekanten. 

For å ta høyde for evt. endringer og for å ligge med høyde på tursti over 
høyde på elva, er laveste kotehøyde på tursti foreslått satt til +19,40.

Området består ifølge NGUS's kartdatabase av forvitringsmateriale over 
berggrunn bestående av blant annet diorittisk gneis. Grunnundersøkelser 
er ikke utført.

Natur
Vestfosselva starter ved Fiskumvannet. Deler av Fiskumvannet inngår 
i Fiskumvannet naturreservat med vannområde, strandlinje og 
våtmarksområde. Det rike fuglelivet i dette området gjør at en kan 
observere flere av de samme artene langs Vestfosseleva som ved 
Fiskumvannet.  I artsdatabanken.no er det vist registreringer av ål, hork, 
siland, vipe, sothøne, trane og stokkand. I tillegg er hønsehauk, gråtrost 
og sanglerke registrert i Miljødirektoratets naturdatabase.

Det er liten grunn til å tro at det er viktige hekkeplasser langs traséen der 
stien er tenkt plassert på grunn av relativt stor menneskelig aktivitet og 
mer attraktive plasser  i nærheten*. 

Vegetasjonen langs elvekanten har normalt en viktig funksjon i forhold 
til dyrelivet i vann, blant annet som gjemmesteder og skygge for fisk. 
Videre er røtter av buskvegetasjon og trær viktig for å binde jordmassene 
langs elvekanten. Det vil være behov for forsiktig rydding enkelte steder, 
men i stor grad legges traséen slik at vegetasjonen beholdes.
Området er ikke nærmere undersøkt med tanke på naturmangfold.

REGISTRERING OG ANALYSE
Generelt preges strekningen langs elva av å være ufremkommelig. En kan 
ikke gå langs elvebredden uten å støte på hindringer som blant annet 
består av tett vegetasjon, bratt terreng, gjerder og forstøtningsmurer. 
Det er kun tilgang til elva for allmenheten ved Fossesholm og ved 
båthavna. 

Bebyggelsen ligger stedvis tett på elva. Det er ulikt hvor opparbeidet 
hagene er ned mot elva og hvor skrånet terrenget er ned mot 
vannflaten.

Analysekartet viser en oppsummering av de ulike karakterene langs elva.
Dette danner grunnlaget for hvordan strekningen  er delt opp med 
opparbeidelse ut ifra stedets forutsetning, karakter og opplevelser:

1. Båthavn med båtopplag og den gamle skolestua i bakkant. Tilgang fra 
bryggekant via atkomstvei til Fossgata og sentrum.

2. Område nærmest elva delvis gjeonrodd med lauvvegetasjon. 
Bebyggelse på nivå med veien (Fossgata).

3. Eneboliger med hage ned til elva, ulik karakter og terreng

4. Leilighetsbygg der nedre del av hagen består av en opparbeidet 
gressflate og en brygge.

5. Tydelig landskapsrom, gjengrodd område , med vanntilsig som gjør 
området fuktig. Skrånet terreng.

6. Åpen gressflate i bakkant, brygge for MS Eikern med stiforbindelse 
opp til Fossgata og Fossesholm.
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PRESENTASJON AV ELVESTIEN
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ELVESTIENS PLASSERING I LANDSKAPET
Naturen i og langs elva og opplevelsen av elverommet er 
hovedattraksjonen ved å bevege seg langs Vestfosselva. Det nære 
landskapet varierer langs elva, fra mer uberørte natur, villniss til 
bebyggelse med opparbeidete hager ned mot elva. 

For å skape variasjon av opplevelser i tillegg til naturen som attraksjon, 
er plasseringen av elvestien i landskapsrommet avgjørende. Dagens 
terreng og avstand til bygde strukturer er utgangspunkt for plassering 
av elvestien. Vi foreslår tre hovedprinsipper for hvordan den legges i 
landskapet:                          

1) Tursti på terreng
Tursti legges på eksisterende terrengnivå der terrenget er tilnærmet flatt 
eller lett skrånet 

2) Tursti langs bratt terreng
Tursti legges best mulig tilpasset eksisterende terrengnivå og krever noe 
justering av terreng 

3) Tursti som konstruksjon over terreng - "svevende sti"
Tursti legges på bryggekonstruksjon langs elva der terrenget skråner 
bratt  ned mot elva og over fuktige områder.

Det er tilstrebet en forsiktig plassering av elvestien i terrenget. Der 
elvestien legges på bryggekonstruksjon ut mot elva, er den gitt en fast 
høyde +19,40. Høyden på bryggestien som krysser det fuktige området 
lengst sør er gitt høyde +19,70.

FORHOLDET MELLOM PRIVAT OG OFFENTLIG SONE
Ved anleggelse av turstier i områder der det allerede finnes bebyggelse, 
bør det legges stor vekt på å løse overgangen mellom privat og offentlig 
sone på en best mulgi måte. Elvestien langs Vestfosselva vil for store 
deler av strekningen gå langs private eiendommer. De private uteromme 
har normalt behov for en viss skjerming fra turgåere. Videre er det et 
mål å tilrettelegge for best mulig natur- og friluftsopplevelser langs 
elvestien. Der det ikke er skjerming mellom elvesti og hage, vil ulik 
materialbruk definere bruken og om en er på offentlig eller privat grunn. 
For strekninger tett inn på privateeindommer eller einedommer uten 
skjerming vil turgåere normalt spasere raskt forbi uten nevneverdig 
opphold.

Bredden av den offentlige sonen er av stor betydning, men vel så 
viktig er utforming og møblering av mellomsonen (også kalt privat/
offentlig sone). Terrengforskjeller bidrar til å skape opplevelse av økt 
avstand og bedre forståelse av de ulike sonene. Vegetasjon og liten 
kant eller forstøtningsmur er alternativ skjerming der en ikke har store 
terrengforskjeller. En viss grad av transparenthet er en fordel med tanke 
på sosial kontroll. Gjerder bør unngås. 

          

Mellomsone, offentlig og privat, som skrånet terreng
- svært stor romlig opplevelse langs tursti
- ved svært bratt terreng blir romligheten mindre, skillet 
mellom privat og offentlig sone opprettholdes

Mellomsone, offentlig og privat, med vegetasjon og evt. en liten 
støttemur
- stor romlig opplevelse langs tursti
- vegetasjon som buffer skiller mellom privat og offentlig sone
- støttemur gir opplevd avstand mellom privat og offentlig sone

1) Tursti på terreng 2) Tursti langs bratt terreng 3) Tursti i form av konstruksjon
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BESKRIVELSE AV ELVESTIEN
Det er et mål om at turstien tilpasses terrenget best mulig for å gi et 
naturlig preg og for å gi et uttrykk av at stien hører hjemme på stedet. 
Stedvis vil turstien legges på en bryggesti som følge av at terrenget 
stuper bratt ned mot elva. Bryggesti er også vist som en snarvei gjennom 
villnisset. Dette vil gi en alternativ opplevelse til turstien som legges på 
terreng i bakkant av landskapsrommet.

Elvestien er i mulighetsstudien delt inn i delstrekninger som får 
ulik karakter fordi omgivelsene rundt turstien, nærheten til elva og 

høydemessig avstand til elva er forskjellig.  

Vestfosselva er for den aktuelle strekningen regulert med maks 
vannstand på +19,00. Elvestien er lagt med minimumshøyde +19,40. 
Traséen har gjennomgående bredde 2m der turstien legges på 
terreng, og noe smalere der stien går over i en konstruktiv del for siste 
delstrekning. Her er bredden vist 1,6m, som kan vurderes til 1,8m. 
Bredden skal være tilstrekkelig for at to rullestoler/barnevogner kan 
møtes. Møteplasser underveis har en noe utvidet bredde. 

Gjerder og rekkverk er vurdert fordi tilrettelegging langs vann kan 
forbindes med fare. Det er ikke naturlig å lage inngjerding mellom 
turstier og vann/elver der det er relativ lav høydeforskjell fra ståstedet 
ned til vannspeilet eller der det er  lav fart på vannet. Bryggestien lages 
med en liten stoppkant for rullestol og barnevogn for å hindre folk i 
å havne uforvarende ut i elva. Det bør med jevne mellomrom langs 
elvestien være mulighet for å komme opp igjen dersom man er uheldig å 
falle ut i elva. Det kan f.eks være i form av slakt terreng, steinsetting eller 
redningsstige. Elvestien er ikke planlagt for vintervedlikehold.

Stigningskravene med tanke på universell utforming er ivaretatt for 
elvestienlangs elva. Tilkoblingsvei mellom Fossgata og elvestien er 
foreslått lagt om for å  gi en noe slakere stigning og forsøkt lagt best 
mulig  i terrenget der en skal ta opp en relativt stor høydeforskjell.

Langs turstien legges det opp til enkelte møteplassituasjoner. En 
møteplass er valgt ved en naturlig overgang med gode utsiktsforhold. 
En annen møteplass er vist nær brygestopp for MS Eikern nednefor 
Fossesholm. Her er det vist enkel tilrettelegging med trapper ned mot 
vannflaten og tråkkheller for å muliggjøre bading.

Turopplevelsen vil kunne berikes ved at det tilføres enkle og tilpassede 
kunstelementer. Informasjonsskilt om historie knyttet til stedet eller 
hvilke observasjoner en kan gjøre underveis, kan også gi merverdi til 
naturopplevelsene.

Vegetasjon
For å anlegge elvestien vil det være behov for å rydde vegetasjon 
langs traséen. Det er likevel ønskelig å bevare noe av det litt rufsete 
naturpreget i området. Det bidrar til å bygge opp om konseptet om å 
tilføre et nytt element som 

løfter stedet, samtidig som de ulike stedlige karakterene  langs elva gir 
varierte opplevelser når en går langs elvestien.

Buskvegetasjon med høyde på halvannen meter bør etableres for å 
danne en "ryggdekning" bak benker på møteplasser. Ved etablering av 
tursti en vil det være behov noe reparering av terreng og natur langs 
skråninger. Ny og tilført vegetasjon bør være arter som finnes naturlig 
langs Vestfosselva.

Belysning
Kunstig belysning langs elvestien bør være dempet, men likevel gi den 
tryggheten som kreves for å kunne ferdes her i den mørke årstiden. 

Belysning i naturområder kan være til sjenanse for dyr og fugler. En må 
vurdere både type lys, mengden av lys og tidsrommet for belysning slik 
at det blir godt nok belyst for å gi trygghet, samtidig som en ivaretar 
økologiske systemer. 

Retningsbestemt belysning anbefales i naturområder slik at lyset ikke 
spres unødvendig mye utenfor områder det er et lysbehov. Lyspullerter 
foreslås for å gi generell belysning langs elvestien. Lyspullerter vil være 
til mindre sjenanse for beboere  langs elva fremfor høye lyktestolper 
der lyskilden kommer høyere opp i synsfeltet. Pullerter er mye benyttet i 
maritime miljøer og på brygger.

Det foreslås å legge inn en skjult lyslist langs bryggestiens kantstopper. 
En slik markering av kantene fungerer både som ledelinje og som 
stoppkant.

Eksempel belysning langs bryggesti -Soria Moria  Badstue i 
Dalen (foto: Dag Jenssen)

Eksempelbilde for belysning av tredekke (google).

Pullertbelysning - Eksempel Philips
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Materilalbruk og formkonsept
Det er en overordnet tanke om at elvestien skal få et mest mulig naturlig 
preg. Overflaten planlegges med et dekke av komprimert grus som gir en 
fast overflate som er trillbar for barnevogn og rullestol. Kanter vil forfine 
elvestien og gi et mer urbant uttrykk og er ikke foreslått for elvestien 
langs Vestfosselva. 

Deler av  strekningene vil bestå av en kaikant eller bryggesti. Langs 
kantene av bryggestien lages det en bryggestopper i form av en list.

Det er viktig  at en lager gode overganger mellom treverket og 
grusdekket. Bryggestien foreslås lagt som en løper litt inn på elvestien. 
Kontrast mellom materialene grus og treverk vil gi et varsel om et skifte - 
noe som er viktig for blant annet svaksynte.

Det er ønskelig at bryggestien oppfattes som en enkel og lett 
konstruksjon. Bryggdekket utføres i tremateriale med bord som ligger 
på tvers av gangretning. Benker kan lages med stokker i kraftige 
dimensjoner som en  liten "stabel" av tømmer. Tredekket og benkene 
henviser til den tida da tømmerfløting med tømmerflåter var et velkjent 
syn i elva.

PRINSIPP BRYGGEKONSTRUKSJON

STOPPKANT M/ 
INTEGRERT 
LED-BELYSNING

OPPKLOSSING

BRYGGEKONSTRUKSJON 
TILPASSET TERRENG

BRYGGEDEKKE

BJELKELAG

TREPÅLER

Overgang bryggesti til elvesti på terreng.
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Bryggestier
-eksemplesamling
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Illustrasjon av elvestien og møteplass med trapping ned mot elva. Fotostandpunkt 1.
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Illustrasjon av elvestien og møteplass ved overgang fra bryggesti til sti på terreng. Fotostandpunkt 2.
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ANBEFALINGER
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SAMMENDRAG OG VIDERE ANBEFALING
Det er en god strategi for Vestfossen sentrum å videreutvikle 
grønnstrukturen med flere koblinger som knytter sammen 
sentrumsfunksjoner, nærturområder og kultur- og aktivitetsarenaer. 
Rundturer er mer attraktivt enn å gå frem og tilbake på samme 
strekning. Etablering av elvesti mellom sentrum og Fossesholm er en 
viktig og ønsket delstrekningen og en brikke  i et større nettverk av stier i 
en helhetlig grønnstruktur.

Det er flere strekninger langs elva som ikke er fremkommelig i dag. 
Strekningen er i kommuneplanen avsatt til formål om å etablere en 
tursti.

Mulighetsstudien for etablering av elvesti fra sentrum til Fossesholm 
legger vekt på å beholde eksisterende  terreng og vegetasjon langs elva 
i så stor grad som mulig. Tiltakene må være nennsomme og spille på lag 
med naturen.  

Det legges opp til enkelte møteplasser eller pausesteder med mulighet 
for ro og refleksjon langs turstien. Benker bør  i utgangspunktet settes 
ut med jevne mellomrom med mulighet til å hvile underveis. For 
strekningen som går på bryggesti forbi private hager, har en bevisst 
ikke lagt til rette for opphold for å unngå potensielle konflikt mellom 
allmenhetens rettigheter og private interesser.

Skissert løsning for elvesti forholder seg i stor grad til grense for 
friområde avsatt i kommuneplanen, men avviker noe i nord for at 
elvestien skal ligge best mulig på terreng. Stedvis er bryggestien vist 
innenfor formål avsatt til elv/vann. Øvre Eiker kommune anbefales 
å justere formålslinjer i den pågående revisjonen av kommuneplan. 
For å komme nærmere målet med å muliggjøre elvestien, må en 
følge opp med fastsettelse av areal og tilhørende bestemmelser i ny 
reguleringsplan for sentrum.

Etablering av elvestien for strekningen mellom Fossesholm og båthavna 
åpner for å kunne utvikle områdene i hver ende av stien til park- og 
oppholdssoner for allmenheten. Vestfosselva gir muligheter for friluftsliv, 
både i elva og langs elvebredden så lenge en ivaretar naturverdiene. 
I den forbindelse bør en også legge til rette for å ta opp kanoer/
kajakker. Dette bør sees på i forbindelse med brygge for MS/Eikern, for 
eksempel en tilhørende grillplass. Bademulighet er nå vist med forsiktig 
tilrettelegging som vegetasjonsrydding og heller lagt utover i vannet med 
eksisterend piknik-plen i bakkant.

I forkant av rokokkoanlegget Fossesholm vil andre type hensyn måtte 
tas enn det mer sentrumsnære området ved båthavna. Kommunen 
bør i kommuneplansammenheng også vurdere å sikre arealbruk for 
allmenheten inn mot andre interesser ved båthavna for å kunne realisere 
påkobling av elvestien og evt. ny offentlig møteplass knyttet til den.

For å få et bilde av kostnader vil det være nyttig å kostnadsberegner 
de ulike delstrekningene av elvestien. Videre vil en måtte detaljere noe 
mer før bygging. Blant annet må konstruksjoner vurderes nærmere med 
tanke på utførelse, styrke osv. Det anbefales å gjøre et oppmålingsarbeid 
for å supplere kartgrunnlaget for å få et mer nøyaktig grunnlag langs 
elva.

En må vurdere om det er behov for geotekniske undersøkelser og 
kartlegging av naturverdier i det videre arbeidet med elvesti langs 
Vestfosselva.

KILDER
Kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027, arealdel og samfunnsdel

Løsmassekart, NGU
Berggrunnskart, NGU

Naturbase Miljødirektoratet
Artsdatabanken.no
Fotonote:
*fritt referert etter samtale med ornitolgisk forening- lokallaget i Øvre 
Eiker.


