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Fiskumparken er en 900 mål stor 
næringspark under etablering, som er 
 ltenkt industri, kontor, lager, logis  kk og 

plasskrevende varehandel. Næringsområdet 
ligger i nær  lknytning  l te  stedet Darbu, 
som er et prioritert område for boligvekst 
i Øvre Eiker kommune. Området består i 
dag av et se   av eiendommer ovenfor E134 
nord for avkjøringen  l Darbu. Planområdet 
ligger i hellende terreng med en maksimal 
høydeforskjell på ca 50 meter, fra 160 
moh ved E134  l Rudsåsen på 210 moh. 
Landskapet er dominert av furuskog, med 
mer eller mindre granskog i lavereliggende 
områder. Koller og bra  e skrenter utgjør 
en kvalitet i området i dag, særlig Rudsåsen 
fremstår som et tydelig landskapselement.

Området er regulert  l næringsformål, 
infrastruktur og grønnstruktur. 

OMRÅDEBESKRIVELSE

Utsikt over Fiskumvannet

Godt etablert furuskog i området i dag
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Blandet skog

Etablert skog på koller og skrenter utgjør en kvalitet i området i dag
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På reguleringsplanen nedenfor vises en områdeinndeling av grønnstrukturen. Område 1, 2, 3 
og 4 blir behandlet hver for seg i skjøtselsplanen.
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Ortofoto nedenfor viser dagens situasjon med store skogsområder og hogs  elt. Det viser i 
 llegg avgrensningen for Fiskum Næringspark, samt skjøtselsområde 1, 2, 3 og 4.
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Klima
Klimaet i Øvre Eiker er preget av varme sommere og kalde vintre. Det er o  e mye snø i 
området, noe som gjør at vekstsesongen blir noe kort.

Geologi
Store deler av området består av bart  ell. Rundt Myrvang og Løkke fi nnes det hav- og 
 ordavsetninger. Nord og vest for Løkenveien Parkering er det morenematerialer med 

innslag av torv og myr. Berggrunnen består av amfi boli  , migma    og fl ere gneisvarianter. 
Kvartsdiori   sk, granodiori   sk og diori   sk  l grani   sk gneis, samt hornblendegneis og 
glimmergneis (kilde: geo.ngu.no). De  e fører stort se    l et surt jordsmonn med lavt 
næringsinnhold.

Naturverdier og biologisk mangfold
Planområdet omfa  er hovedsakelig barskog, og området fremstår som et ganske typisk 
skogsområde i Øvre Eiker, med en fa   g  l 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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Vegetasjonstyper (hentet fra kilden.nibio.no den 12.09.2018)
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Kulturminner
Det er påvist automa  sk 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 hustu  . Det ble påvist fi re mulige rydningsrøyser, sju 
kullmiler og to kullgroper (kilde: Planbeskrivelse Fiskum Næringspark datert den 12.05.2016). 

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

Ved skjøtsel av kulturminner er det vik  g at:
• kulturminnelovens § 3 (forbud mot inngrep i automa  sk fredete kulturminner) følges og 

det må ikke gjøres  ltak i et kulturminne, eller i kulturminnets sikringssone (5 meter fra 
kulturminnets synlige y  erkant), som er egnet  l å skade/ødelegge osv. kulturminnet, 
eller fremkalle fare for at de  e kan skje.

• Det kan gjøres skånsom plukkhogst innenfor kulturminnene, men ved bruk av 
skogsmaskin må denne stå på utsiden av kulturminnets sikringssone. 

• Det bør hindres gjengroing av vegetasjon på kulturminner. 

• Under skjøtsel/  lre  elegging må det ikke brukes tunge maskiner som kan lage dype spor 
i undergrunnen.
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Utsni   av reguleringsplanen som viser kulturminnene innenfor planområdet.
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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 
 l Parkering Løkenveien. Fra denne parkeringsplassen går det fl ere skiltede turveier og 

skiløyper. Næringsparken ligger 100 m fra busstoppet  l 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 fi nnes et godt utvalg av fl o  e, skiltede turveier og skiløyper på området og i  lgrensende 
rekreasjonsområder. Turveien/skiløypen fra Kolsrudveien  l Løkenveien går tvers gjennom 
planområdet og er en vik  g forbindelse. Turveien/skiløypen legges om noe, men skal 
oppre  holdes ved å bevare en grønn korridor mellom næringsområdene. Skiløypen langs 
Løkenveien er en vik  g inngangsport for løypene  et i nord, og skal tas vare på ved å se  e av 
en grønn buff er mellom næringsområdene og Løkenveien. Det er noen fl ere turveier innenfor 
planområdet. Noen av disse bevares, mens andre s  er legges om  l å følge grønnstrukturen 
utenfor hensynssoner for kulturminner. Gangveine  et innenfor næringsfeltene skal kny  es 
 l løype- og turveine  et i friområdet.

Brukergrupper
Området blir i hovedsak brukt av turgåere, skigåere og mosjonister. Det brukes også av 
terrengsyklister og orienteringsløpere. Det er fi ne forhold for å plukke sopp om høsten. Når 
næringsparken står ferdig kan vi regne med at grøntområdet i  llegg vil brukes av de ansa  e 
som jobber i næringsparken, og av sjåfører som beny  er døgnhvileplassen. Det er også et 
ønske om å etablere en tu  epark i området.

Flere turs  er og skiløyper i området
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Turveier og skiløyper - eksisterende situasjon:
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Turveier og skiløyper - fram  dig situasjon:

Ny parkering
ca 110 plasser
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Næringsutbyggingen tar sikte på å bevare noe av skogen og kollene som befi nner 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 vegetasjonsbuff ere. Frilu  slivet ivaretas 
med grønnstruktur mellom næringsfl atene, langs Løkenveien og forbedret atkomst  l 
omkringliggende frilu  sområder. Hvordan grønnstrukturen fremstår har en stor innvirkning 
på naturopplevelsene. Utgangspunktet for grøntområdene 1, 2 og 3 er li   forskjellig, men 
ønsket resultat er det samme på sikt. Det samme gjelder område 4 ved adkomsten  l 
næringsparken, som ønskes li   mer parkmessig. 

Vegetasjon
Det er et mål å ta vare på særtrekk og variasjon innen vegetasjonstyper, landskap og 
skogsbildet i området. Skogen skal oppleves som naturlig og variert. Skogen skal ha et 
biologisk mangfold som gir variasjon og gode naturopplevelser. Det er et mål å oppre  holde 
mangfold av artene som naturlig forekommer i området. I  llegg er det ønskelig å stedvis 
favorisere stabile og naturlig forekommende arter som furu, eik og andre edelløvtrær. Skogen 
skal gjerne være fl ersjiktet, ha en blanding av ulike treslag, og være dannet ved naturlig 
foryngelse. Skogen skal stedvis ha en lys og halvåpen karakter som gir god romfølelse. Trærne 
skal få utvikle seg så naturlig og fri   som mulig. 
Områder hvor en ønsker skogen som skjerm tar en ut fl ere av de store trærne slik at slik at 
underskogen blir te  ere. De  e gjelder blandt annet for område 1.  

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  lgjengelige og skal 
kunne brukes av forskjellige brukergrupper.

Dyre- og insektsliv
For å ivareta og bedre artsmangfoldet er det vik  g med varierte vegetasjonstyper og et 
variert skogsbilde. Variasjon i skogstyper gir rom for ulike leveområder, og rom for dyrene og 
insektene i deres ulike livsfaser hvor de har andre behov.
Vegetasjonsområdene innenfor Fiskumparken skjø  es slik at de blir en variasjon i forhold  l 
omkringliggende skog. Vegetasjonen behandles som beitemark i skog hvor skogen tynnes slik 
at bunnvegetasjonen blir kra  igere.
Gammel skog og død ved er vel så vik  g ressurs for insekslivet som lysåpne og blomsterrike 
felt. Gamle og grove grove trær bør få stå, såfremt det ikke er  l fare for sikkerheten. Død ved  
og blomsterplanter kan se  es  l side. Greiner og kvister fra fremmede treslag fraktes ut av 
området.

MÅL OG ØNSKET UTTRYKK
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Skogen kan gjerne være fl ersjiktet
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OMRÅDE 1

Vegetasjon
Det ønskes å videreutvikle skogen som 
skjerm mot næringsområder mot nord. 
For å oppnå de  e tynnes skogen slik 
at ny ungskog etableres. Ungskogen er 
gjerne artsrik og variert. Det er ønskelig 
å ta vare på og favorisere treslag som gir 
ekstra skjerming som gran, einer, m.fl . 
Oppstammede trær og trær som er naturlig 
åpne mot bakken tas gradvis ut. Naturlig 
arter som forekommer i området, men som 
ikke er så vanlig, som eik, lind, hassel, alm, 
svartor, lønn, bøk og ask er også ønskelig å ta 
vare på. Tynning, beskjæring og felling skal 
skje ved behov. Noe dødt plantemateriale 
kan en vurdere å la ligge igjen.  
 
Svartelistede arter, eller fremmede arter 
som sprer seg aggressivt, bør  ernes. 
Sembrafuru (Pinus cembra) er blant artene 
som bør  ernes.

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD

Fin furuskog med variert undervegetasjon i område 1. Stedvis kan en tynne slik at 
underskogen blir te  ere. 

Grantrær dominerer på enkelte steder
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OMRÅDE 2

Vegetasjon
Deler av området er avskoget og 
vegetasjonen må derfor få lov  l å komme 
opp på en naturlig måte. Rehabilitering 
og skjøtsel av området skal skje slik at 
det på sikt dannes en åpen skog med noe 
undervegetasjon. Ved terrengendringer 
reetableres vegetasjonen ved hjelp av å 
legge ut skogsjord fra stedet.

Turveier og skiløyper
Turveier og skiløyper som er mye brukt og/
eller skiltet skal skjø  es. De  e innebærer 
blant annet skil  ng og merking. Oppgrusing 
og rydding av s  en gjøres ved behov. 
Rydding betyr  erning av vegetasjon 
som har falt over turveien/skiløypen, og 
 erning av trær som vokser nær turveien/

skiløypen. Farlige trær og greiner som 
er en fare for sikkerheten ved ferdsel på 
områdets  lre  elagte turveier/skiløyper, må 
 ernes umiddelbart. Skjøtselen skal i  llegg 

inneholde vedlikehold av dreneringsgrø  er 
og markdekke. Små s  er utvikler seg som de 
vil og trenger i hovedsak ikke å bli skjø  et.

Område 2 er delvis avskoget

Lys og halvåpen karakter i område 2
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Overvann/bekkedrag
Bekkedragene etableres og skjø  es slik at de fremstår som naturlige og er velfungerende. 
De skal renskes for grener, kvister, mm. Sidekanter plastres i nødvendig grad slik at de ikke 
utse  es for erosjon. 

Fordrøyningsbasseng
Eventuelle fordrøyningsbasseng anlegges slik at de kan tømmes for sedimenter. Bassengene 
holdes fri for trær og annen grov vegetasjon. Fjerning av sedimenter og vegetasjonsrensk 
gjøres ved behov.

Kulturminner
I område 2 er det registrert fi re kulturminner. Disse må en ta hensyn  l slik angi   i punkt om 
kulturminner side 8.
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OMRÅDE 3

Vegetasjon
Så og si hele område er avskoget og vegetasjonen må derfor få lov  l å komme opp på en 
naturlig måte. Rehabilitering og skjøtsel av området skal skje slik at det på sikt dannes en 
åpen skog med noe undervegetasjon. 

Turveier og skiløyper
Som område 2.

U  ørelse (gjelder alle områder)
Hovedmålet er at all skjøtsel og vedlikehold skal skje på en skånsom måte som minimerer 
skade på vegetasjon og jordsmonn. Hjelpemidler som beny  es skal være skånsomme mot 
markoverfl aten og ikke se  e varige spor i terrenget, sprøytemidler skal ikke beny  es. Det 
skal fortrinnsvis brukes hest, jernhest, snøscooter eller traktor med vinsj. Hogstmaskiner 
beny  es ikke. Eventuelle (dype) spor e  er kjøring skal repareres snarest.

Kulturminner
I område 1 er det registrert e   kulturminne. De  e må en ta hensyn  l slik angi   i punkt om 
kulturminner side 8.

Område 3 er nesten helt avskoget
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OMRÅDE 4

Vegetasjon
Så og si hele områdene er planert, avre  et og  lført jordmasser fra klargjøringen av 
nærings- og veiarealene. Arealene er  lsådd og  lplantet. Området skal skjø  es slik at det 
fremstår ryddig og veldrevet og intensjonen er at adkomsten  l Fiskumparken skal være li   
“parkmessig”. 

Gressarealene klippes jevnlig i vekstsesongen og trærne stammes opp slik at den er 
transparent og området oppleves li   åpent og oversiktlig. På sikt kan en vurdere tynning av 
trærne. 


