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Formål
Formålet med kartleggingen og
verdsettingen av friluftslivsområder er å
øke kunnskapsnivået og få et bedre
kunnskapsgrunnlag om friluftsliv i
kommunen. Kartleggingen er et
virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Et nasjonalt mål er at alle skal
ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers. For å oppnå dette er det viktig å
ivareta et mangfold av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve
friluftsliv ut fra sine egne preferanser og der hvor de helst ønsker.
Medvirkning og prosess
Det er brukt tilgjengelige kilder som for eksempel historiewiki, ut.no og arbeidsgruppens kunnskap
om bruken av områdene. Det har vært dialog med blant annet grende- og byutvalg, velforeninger,
grunneierlag i tillegg til åpen innspillrunde i kartleggingsfasen og høring av kommunedelplan for
fysisk aktivitet, idrett og friluftslivs, som denne kartleggingen er en del av.
Kartleggingsfasen resulterte i over 80 små og store friluftslivsområder. Videre arbeid og verdsetting
ble avgrenset til nærturområder og større friluftslivsområder. Mindre grøntområder i by og
tettsteder, samt leke- og rekreasjonsområder og idrettsparker er i all hovedsak ikke tatt med i denne
omgangen.
Vi har valgt å dele kommunen inn i 6 større friluftsområder, hvor hvert område har flere tilhørende
og tilstøtende områder. Disse områdene er:







Holtefjell
Finnemarka
Drammenselva
Sirikjerke
Eikeren
Fiskumvannet

Kartlegging
Under arbeidet med kartleggingen ble det gjort vurderinger i forhold til områdetypene. Noen
områder kan klassifiseres som flere områdetyper. I disse tilfellene har vi valgt det som faller mest
naturlig.
Nærturterreng (NT)
Nærturterreng er det nærliggende terrenget rundt boligområder. Disse områdene er viktige på grunn
av nærheten til boliger.
Store turterreng med tilrettelegging/store turterreng uten tilrettelegging (TM / TU)
Veilederen legger opp til at disse kategoriene skal dekke de store inngrepsfrie områdene i landet.
Disse kategoriene har blitt brukt for å kartlegge store deler av kommunen.
Utfartsområder (UO)
Områdene som er definert som dette er områder som det er naturlig å kjøre til, og de har dermed
ofte utspring i en parkeringsplass. Det er ikke veldig mange slike områder i kommunen ettersom de
ofte blir liggende på samme steder som nærturterreng.
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)

Med strandsone med tilhørende sjø og vassdrag menes områder langs kyst, innsjøer og
vassdrag med muligheter for allment friluftsliv.
Grønnkorridorer (GK)

Grønnkorridorene er i mange tilfeller viktige friluftslivsområder i seg selv, men er i tillegg en
del av transportsystemet for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter
sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Grønnkorridorer
kan også koble boligområdene med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen,
butikken og sentrum.
Andre friluftslivsområder (AF)

Kategorien er brukt på et par områder som ikke naturlig har passet inn i de andre
områdetypene.
Verdsetting
1. Brukerfrekvens
Vektet innad i kommunen, i forhold til folketallet i kommunen.
2. Regionale brukere:
1: Lokale brukere
2: brukere fra andre steder i kommunen
3: Brukere fra regionen, evt. Tilgrensende kommuner
4: Norge
5: Resten


3. Opplevelseskvaliteter:
Har blitt verdsatt subjektiv ut i fra hvilke opplevelseskvaliteter som er kjent i området.

4. Symbolverdi:
I Øvre Eiker er dette kriteriet gitt verdi ut fra kultur, natur, friluftslivsbruk over tid og historie.


5. Funksjon:
Funksjon som innfallsport til større turområder etc. Kriteriet er blitt gradert ut i fra hvor viktig
området er som funksjonsområde.

6. Egnethet:
Kriteriet skal vektlegges i forhold til om et område er egnet for en eller flere aktiviteter som det ikke
finnes mange andre områder hvor disse aktivitetene kan utøves. Noen områder får høyere verdi for
de er spesielt egnet for spesielle friluftsaktiviteter eller brukergrupper.

7. Tilrettelegging:
1: Ikke tilrettelagt
2: Merkede stier og løyper
3: + samlingsplasser
4: Høy standard
5: Universelt tilrettelagt

8. Kunnskapsverdier:
Vektlegges etter hvor stor verdi området har i undervisningssammenheng eller i
kunnskapssammenheng.

Følgende kriterier er utelatt i verdsettingsprosessen. Kriteriene som er utelatt har ingen påvirkning
på den totale verdien av områdene.

Inngrep, utstrekning og potensiell bruk, tilgjengelighet, samt lydmiljø:
Disse er utelatt fordi de er vanskelige å verdsette og tidvis uheldige i forhold til formålet med
kartleggingen.
Verdi
Verdien som er satt er basert på
følgende skala

Oppfølging og bruk
Kartlegging og verdsetting av
friluftsområder er en
temakartlegging med tema friluftsliv.
Hensyn til andre interesser er det
ikke tatt høyde for. Kartet er et
temakart og vil være et hjelpemiddel
i kommunens planlegging, men er
ikke et juridisk bindende dokument.
Kommunen eier datasettet som utarbeides. Veilederen fra miljødirektoratet anbefaler at kartene er
tilgjengelig digitalt og legges ut i Naturbase. Kartene bør oppdateres i forbindelse med rullering av
kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (eller i forbindelse med innledende arbeid av
rullering av Kommuneplanens arealdel). Kartet kan også oppdateres kontinuerlig ved behov.

1. HOLTEFJELL




Bruksfrekvens

4

Type: Store turområder uten tilrettelegging (TU)
Verdi: A
Kommentarer: Holtefjell er et skogbevokst platå med flere atskilte topper og åsrygger. Det høyeste
punktet er Myrehogget (707 m.o.h.), mens Vestbyvarden (670 m.o.h.) og Surtvarden (668 m.o.h.) er
andre markante topper. Området er mye brukt både sommer og vinter som rekreasjonsområdet og
egnet for ulike friluftslivsaktiviteter, som jakt og fiske, fotturer og skiløyper. Det er noen få merkede
turstier og godt skiltet skiløyper. Holtefjell har stor symbolverdi for mange, med en rik historie fra
blant annet 2.verdenskrig. Det har vært gruvedrift på Holtefjell og man finner rester av godt bevarte
gruver der. Alle dammene i området er en viktig del av industrihistorien på Eiker. Grøllafurua er et
landemerke av regional interesse. Området har flere utfartsparkeringer som er brøytet om vinteren,
som Øvre Blygåttjenn, Dalasetra og Smedsrud. Området er besøkt av skoler og det arrangeres årlige
kultur- og idrett/friluftslivsarrangement på Holtefjell, som den årlige Holtefjellmarsjen som ender på
Celleputten.
Regionale
og
nasjonale
brukere
4

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

5

3

3

2

3

2. Duvelgården




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Duvelgården er det sentrale møtepunktet i Skotselv sentrum. Grøntområdet gir
nærkontakt til Bingselva og til Skotselv historie med Duvelgården. Her er det samling av ovner fra
Hassel Jernverk, skomakerverksted og smie. Smijernskulpturer med internasjonal klasse gir området
økt verdi. Det er tilrettelagt for sandvolleyball. Duvelgården er et kulturelt samlingspunkt med varierte
aktiviteter året rundt. Det er også et godt utgangspunkt for en fin og mye brukt tur langs fylkesveien til
Masovnen og bru over Bingselva til skianlegget og videre langs elva på motsatt side av elva for
Duvelgården. En mulig sti videre over Pilterud og ned til Smedsvingen har vært vurdert, men er
foreløpig ikke realisert. Fra Duvelgården kan en også følge Bygdegata på gang- og sykkelvei til
Smedsvingen og gå Oset-runden.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

5

5

5

4

5

5

3. Oset – runden




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Runden starter og ender i Smedsvingen, sentralt langs Verksveien i Skotselv. Total
lengde er ca 1 km. Stien er godt tilrettelagt for alle brukere, med unntak av strekningen fra
jernbaneundergangen og gjennom næringsområdet. Der er det krevende å komme fram f.eks. med
rullestol. Stien er i hovedsak svært elvenær. Det er tilrettelagt båtslipp som er mye brukt av kano- og
kajakkpadlere. Det er også etablert tilrettelagt fiskeplass i Storelva. Pumpehuset er en attraksjon i seg
selv med skulptur og kunstnerisk utsmykking av bygget. Det er gjestebrygge og faste båtplasser ved
Pumpehuset. Soya Hellefoss grunneierlag har båt for utleie som er tilpasset rullestolbrukere.
Pumpehuset har ulike typer arrangement og aktiviteter i sommersesongen. Stien inkluderer en viktig
del av Skotselvs industrihistorie. I vinterhalvåret produseres det kunstsnø i Pilterudbakken som har et
lite skitrekk og er et populært skisted for barn og unge.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

4

4

4

3

4. Ullandsåsen




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Dette området har flere inngangsporter. Parkering ved Smedsvingen, gå over brua og
man finner starten på en blåmerka løype som kalles for Kyllingstien. Bratt start og ikke tilrettelagt for
alle. Kort vei inn til lokal bygdeborg med mye historikk. Man kan parkere ved det gamle
idrettsanlegget til Bakke IF, Hærebrusand, Verksveien 163. Skiløypa til skibakken går i skogen, men det
er ofte lite snø i området. Skiløypa går videre til Bakke kirke. Området inneholder mye dyreliv, sopp og
bær. Fint område med flere muligheter og et stort potensiale, for eksempel tursti til Hoensmarka. Mye
dyretråkk så oppdaterte og merka stier vil være en fordel. Dette er områder som bli svært attraktive
og er større enn det man får inntrykk av.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

3

3

3

2

3

5. Lobbenåsen




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Tursti i Lobbenåsen ble merket i 2012 av Bakke Bygdekvinnelag. Det er høy bruk av
området blant lokale. Det er et bratt område, som ikke er tilpasset sykling, rullestol og mennesker med
bevegelsesutfordringer. Det kan være vanskelig å finne start område for de som ikke er kjent.
Parkering er ved Kulturhuset, deretter går turen bort til Bingsveien og litt opp mot Hærehøgda, der det
går en blå merket sti inn til høyre ved første fartsdump, og til venstre er det en vei til Sandakerjordet.
Området er bratt, man kan gå en runde på ca 2,5 til 3 km, med en fin utsikt på toppen, Ca. 174 m.o.h.
På toppen er det en gapahuk. Skolen benytter området.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

3

2

2

2

4

6. FINNEMARKA




Bruksfrekvens

4

Type: Stort turområde uten tilrettelegging (TU)
Verdi: A
Kommentarer: Brukes av nærmiljøet i kommunen og tilgrensende kommuner. Skogsområder med
skogstier og skiløyper, badeplasser, jakt, fiske, sopp- og bærturer. Symbolverdi for lange tradisjoner
for utfart til ulike turmål i nærområdet og historikken rundt Glitre og finske bosettinger. Har funksjon
som stort turområde med korridorer mellom mange turmål i hele Finnemarka. Egnet til fotturer,
skiturer, teltturer, bading, jakt, fiske, sopp- og bærturer. Tilrettelagt med delvis skiltede skogstier og
noen veier med parkeringsmuligheter frem til stiene. Enkelte mål i Finnemarka brukes aktivt av skoler
og barnehager.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

3

4

4

2

3

7. Lauvtjern-området




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Lauvtjenn representerer mange bruksmuligheter som bading og fisking. Nærturområde
med mange stimuligheter. Skiløyper om vinteren. Tilknytning til sti- og løypenett i Finnemarka (gange,
sykkel, ski). Stien fra Oslo til Stavanger går igjennom dette området. Betydningen av området øker
med utbygging av boligområder i Harakollen. Det er etablert utfartsparkering i Harakollen. Fungerer
også som nærområdet og brukes i undervisningssammenheng for skole og barnehager på Østsida. På
Hobbelstadjordet kjøres det skiløype når forholdet tillater det og slalåmbakken er populær til ski og
aking. Det er behov for skilting av skiløyper og turstier, samt oversiktskart over området og
utfartsparkeringer.
Regionale
og
nasjonale
brukere
4

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

2

3

4

3

4

8. Snaukollen-området




Bruksfrekvens

3

Type: Store turområder uten tilrettelegging (TU)
Verdi: B
Kommentarer: Brukes av nærmiljøet der det også er en del brukere utenfor kommunen fra Modum.
Området omfattes primært av sommerstier. Det blir kjørt skiløype over Snaukollen. Snaukollen har
høy opplevelsesverdi med trolig det beste utsiktspunktet i Øvre Eiker. Snaukollen scorer på
symbolverdi i form av eneste punkt i Øvre Eiker kommune med utsikt til Gaustadtoppen og generelt
som et godt turmål for de lokale. Stien til Snaukollen henger sammen med et nett av andre stier og
skiløyper som strekker seg over hele Finnemarka med en rekke muligheter innen friluftsliv, jakt og
fiske. Snaukollenområdet egner seg for fotturer på skogsstier, sykkel, skiturer og teltturer. Området
består kun av stier og skiløyper og er ellers ikke tilrettelagt. Snaukollen kan nås via bomveier fra
Nygårdshøgda i Modum, fra Geveltseterveien i Øvre Eiker og Ulevannsveien i Drammen.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3*

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

2

3

3

2

1

9. DRAMMENSELVA, Hellefoss-Døvikfoss




Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)
Verdi: A
Kommentarer: Er et av friluftsområdene som er mest brukt. I sommersesongen er det spesielt mye
regionale brukere. Har høy opplevelseskvalitet med vannet og ligger veldig fint til. Elven har en høy
symbolverdi med tanke på historie og industri. Har også blitt brukt til sommerfester og av
folketeateret. Det er satt opp skilt for bruk og kulturminner langs elven. Området fungerer som en
grønnkorridor og binder et friluftslivsområde til et annet. Kan brukes som transportetappe også. Egnet
for fiske, bading og padling. Det er ikke et homogent område da øyene har flere bruksmuligheter.

Bruksfrekvens

Regionale
og
nasjonale
brukere

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

5

4

5

5

5

5

4

4

10. Elvesti fra gamle Hokksund til Kverk




Bruksfrekvens

3

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Stien er godt opparbeidet og tilrettelagt etter DNTs håndbok på strekningen fra
Hellefoss til Strømbo (fram til veien ned til grunnvannsbrønnene) Arbeidet er påbegynt med
videreføring til Kverk (gammel fløterhytte). Stien er nær elva, med fløterhistorie og uberørt natur.
Fungerer som en grønnkorridor langs elva. Muligheter for fiske og delvis tilrettelagt for å sette ut
kano/kajakk. Utfordringer og muligheter: Stien kan knyttes sammen med planlagt elvesti fra Hokkund
bru til Hellefoss. Videreføring til Kverk, og mulig forlengelse helt til Skotselv Bru, ville gi stien økt verdi.
I dag går de fleste som bruker stien fram og tilbake i samme trase. Rundtur betyr en utfordrende
kryssing av rv 350 for å komme inn på avlastet veinett/stier tilbake mot Hokksund. Tilretteleggingen
langs eksisterende sti trenger oppgradering/vedlikehold og det er behov for interessegruppe som
rydder vegetasjon på deler av strekningen. Skilting fra Hokksund sentrum og kartoppslag/skilter som
viser mulige alternative ruter
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

3

4

3

2

2

11. Øvre Sandøra / Hokksund camping




Bruksfrekvens

5

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Området er mye brukt generelt, og av campingturister. Det er det mest besøkte
friområdet av internasjonal karakter i kommunen. Det er nærhet til elven og stier, men ikke spesielle
opplevelseskvaliteter. Mange innbyggere forbinder sommeren med dette stedet, og det har et preg
av tradisjon. Området har høy funksjon på grunn av lett fremkommelighet – parkering, stier, kollektiv.
Det er egnet for unger som kan fiske, men ikke med spesielt gode fiskeplasser, aller mest egnet for
rusleturer. Det har god tilrettelegging og er universelt utformet. Området scorer ikke høyt på
kunnskapsverdier lenger, var brukt mer før.
Regionale
og
nasjonale
brukere
4

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

3

2

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

2

5

2

12. Skriverparken/tusenårsstedet




Bruksfrekvens

5

Områdetype: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Bruk av mange ulike grupper i samfunnet. Bypark – egnet for lek, trening, festivaler,
spill, hundeutstilling – generelt mye arrangementer. Symbolverdi i form av historisk bygning/museet.
Høy funksjon fordi den binder sammen steder – kan gå til campingen herfra. Høy egnethet på grunn av
alle aktivitetene man kan gjøre der. Tilrettelagt for rullestol og det er parkering der, samt gruslagte
stier. Brukes mye av skole, barnehage og museet.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

5

5

5

5

5

13. Hagaøya




Bruksfrekvens

1

Type: Andre friluftslivsområder (AF)
Verdi: C
Kommentarer: Her må man ha egen båt for å komme seg. Det er like mange regionale og nasjonale
brukere som lokale. Høy opplevelseskvalitet fordi det er uberørt og unikt – kan bade, opplevelser med
vann, man kan være der alene samtidig som man er nær sentrum. Symbolverdi: rester etter
flytningstiden. Dårlig funksjon og tilrettelegging på grunn av dårlig framkommelighet. Har et veldig
stort potensiale. Egnethet: ikke utnyttet, men stort potensiale – stillhet og avslapping får man nå.
Kunnskapsverdier: ingen naturtyper som gjør den unik.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

4

4

1

1

1

Kunnskapsverdier

2

14. Loesmoen elvepark – Tjuvøya (Nedre Sandøra), elvesti Hokksund- Steinberg




Bruksfrekvens

5

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Nærturterreng for Hokksund og Loesmoen. Opplevelseskvalitet i form av nærhet til
vann og kulturminneskilting. Elvestien blir sporadisk brøytet om vinteren. Det blir ikke Nedre Sandøra
(Tjuvøya). Turveien er bortimot universelt utformet, og fungerer for rullestol og barnevogner slik det
er nå. Flere fine sitteplasser, lys og kulturminneskilter. Potensial for enda bedre tilrettelegging av for
eksempel badeplasser og skilting. Hovedstien er litt for smal og dårlig sikret noen steder. Store
potensiell er vinterdrift og det kan være bedre broforbindelse til Hagaøya og Tjuvøya (Nedre Sandøra).
Blir brukt av barnehager og skole.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

5

Symbolverdi

5

Funksjon

Egnethet

5

5

Tilrettelegging

4

Kunnskapsverdier

4

15. Loesmoen idrettspark




Bruksfrekvens

5

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Området er oppgradert i nyere tid med idrettsanlegg. Mange lufter hunder på
gressbanen. Direkte forbindelse med stisystemet og friområdet. Vil bli flere regionale og nasjonale
brukere på sikt på grunn av turneringer på de nye idrettsarenaene. Symbolverdi i form av at det er et
“idrettsparadis”. Området binder friluftsområder sammen med parkering, sykkel- og gangveier, og
kollektiv transport. Spesielt egnet for småbarnsfamilier, idrett, frilek – passer generelt for mange
grupper. Tilrettelegging: universelt utformet - både området og idrettsanleggene. Blir benyttet av
skoler og spesielt barnehager i nærheten. Denne bruken vil økes framover.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

2

Symbolverdi

3

Funksjon

Egnethet

4

5

Tilrettelegging

5

Kunnskapsverdier

4

16. Hoenselven – Drammenselv til Løkka




Bruksfrekvens

3

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentar: Stor variasjon i terreng langs stien som gir opplevelseskvaliteter - dammer, sagbruk,
hoensskatten, fiske. Symbolverdien er høy fordi det er starten på industrihistorien til Øvre Eiker. Øvre
del er bedre tilrettelagt for nærområdet Røren, ikke knyttet til andre områder enda – men her er det
potensiale og det kan bli en fin grønnkorridor. Egnet for å gå tur og fiske, bade. Viktig område for de
som har nærhet til det. Det er områder som er tilrettelagt, men det er foreløpig ikke en tilrettelagt sti
gjennom hele området. Brukt av skole og barnehager.
Regionale
og
nasjonale
brukere

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

1

5

4

3

2

2

3

17. Hoensmarka




Bruksfrekvens

3

Type: Andre områder
Verdi: C
Kommentar: Området er brukt om sommeren. Tidligere ble det kjørt skiløype der. Skogsterreng og
tett på et pukkverk. Folk reiser dit på grunn av bakker og krevende bakker for trening. Kan plukke bær
og sopp. Har en symbolverdi for idretten og er egnet for idrett og trening. Det er dårlig tilrettelagt –
ikke universelt utformet, men det er lyssatt løype. Deler av veiene er nokså flate. Brukes av skoler,
orientering og mosjonister. Turer til minnesmerket; Hoensskatten.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

2

2

3

3

1

18. Hoensvannet




Bruksfrekvens

5

Type: Utfartsområdet (UO)
Verdi: A
Kommentarer: Populært bade – og rekreasjonsområde, spesielt ved Hoensvannshotellet hvor det
blant annet er baderampe. Hotellet er åpent for servering. Utfartsområdet med tilrettelagt parkering
og skogsbilvei, veiavgift tilkommer. Området brukes hele året og er utgangspunkt for ulike turstier,
sykkelveier og skiløyper. Egnet for flere friluftslivsaktiviteter som for eksempel fiske og soppturer.
Speiderhytta ligger her. Området består av flatt skogsterreng, mens det vestover stiger bratt opp mot
Holtefjell. Hoenselva renner fra Hoensvannet via Himsjø og ut i Drammenselva. Elva var viktig for
industrivirksomhet før i tiden. Demningen ved Hoensvannsløken ble totalrenovert i 2020 og området
har blitt en fin tilrettelagt plass for rekreasjon, fiske og turmål. Området brukes mye av barnehager og
skoleklasser.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

5

4

5

5

5

4

19. Kølabånn-Himsjø




Type: Utfartsområdet (UO) Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Skogsområdet er godt egnet for ulike friluftslivsaktiviteter hele året, som for eksempel
tur og sykkelløyper, fiske og soppturer. Området er rikt på kulturminner. Om vinteren er det et
populært skiområdet med oppkjørte langrennsspor. Det er et knutepunkt og utfartsområdet med skiog stiforbindelser mot Kongsberg via Darbu – Vestfossen og Ormåsen, til Røren, til Holtefjell og til
Skotselv. Det er utfartsparkering på Kølabånn. Via den gamle ferdselsveien fra Kølabånn, som på 1800tallet ble brukt til å frakte malm til smeltehytta ved Hoenselva, kan man for eksempel komme seg inn
til Bergsgruvene. Denne traseen er blåmerket som en del av “Siddisstien” mellom Oslo og Stavanger.
Hoensvannsveien, en skogsbilvei innover mot Hoensvannet, passerer Himsjø på sørsiden. Veiavgift
tilkommer. Skogsvannet er et populært badested og rekreasjonsområdet. Vannet ligger 222 m.o.h og
har tilsig fra Hoenselva som kommer fra Hoensvannet og renner så ut i Drammenselva. Det er mange
gamle dammer i forbindelse med Hoensvassdraget, og Himsjødammen er en av de største. Det er
populært å bade og hoppe fra dammen. Området er mye brukt av skoleklasser, spesielt som
sykkelturmål.

Bruksfrekvens

5

Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

4

3

4

5

20. Spiten




Bruksfrekvens

3

Type: Utfartsområdet (UO)
Verdi: B
Kommentarer: Spitenområdet er et skogsområdet med mye aktivitet, både egenorganisert og
organisert aktivitet. På Myremoen og Myrespiten har flere idretter etablert seg, som for eksempel
trial, skytesport og jaktlag, hestesport og skiløyper. Spiten skileik er et nærmiljøanlegg som er godt
brukt til aktivitetsdager i regi av skoler og andre institusjoner. Det er stor egenaktivitet i anlegget og
det er et sted også for andre kulturarrangementer og andre årstider enn vinteren. Spiten har som
skileik og turområdet symbolverdi for lokalmiljøet, skoler og institusjoner. Området har vært brukt til
skiskyting og skiløypene herfra går til Holtefjell, Skotselv, Hoensvannshotellet og Bermingrudmoen.
Området ligger lett tilgjengelig med bil og det fins parkering rett ved. Veiavgift tilkommer.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

3

4

4

5

3

21. Junger-Kolbergsetra-Skarragruvene




Bruksfrekvens

3

Type: Store turområder uten tilrettelegging (TU)
Verdi: B
Kommentarer: Jungerveien (bomavgift) er åpen fram til Kolbergsetra. Du er da midt i et stort og
variert skogområde i grensetraktene mellom Eiker, Lurdalen og Ulland. Den gamle ferdselsveien
mellom Eiker og Numedal gikk gjennom dette området. Jungerveien er mye brukt sykkelvei. Ca 1 km
etter Ormåsen passerer en Kolbergtjennmyra naturreservat, som er spesielt viktig for fuglelivet. På
veien videre mot Junger ligger flere bygdeborger, der de mest kjente er Tvillingborgene. Skogsvannet
Junger har spor etter svært tidlig gruvedrift, og det er gjort funn av stokkbåt fra middelalderen. Fra
Kolbergsetra er det merket sti til Skarragruvene. Inne i det gamle gruveområdet er det merkede stier
og informasjonstavler ved flere av kulturminnene. Området har høy kunnskapsverdi på grunn av
dyreliv og historie. Det er godt fiske i flere av vannene (fiskekort selges ved bomkasse eller på
INATUR), og det er gode muligheter for å plukke bær, sopp og andre vekster.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskaps-verdier

4

4

3

3

3

4

22. Ormåsen




Bruksfrekvens

5

Type: Utfartsområde (UO)
Verdi: A
Kommentarer: Ormåsen er et utfartsområde med svært mange lokale brukere og noen regionale
brukere. Ormåsen består av skog og byr på alt fra nærturområder som ligger helt inntil boligområdet
til et større nett av stier og skiløyper innover marka. Området har en høy symbolverdi for innbyggerne,
skolen og barnehagen på Ormåsen. Ormåsen er et utfartsområde som er knyttet sammen med løyper
og stier til Hoensmarka og Holtefjell. Området byr på mer enn bare turstier og skiløyper. Rundt skolen
og barnehagen er det også frisbeegolf, orienteringsløper, fotballbane, treningspark gode stier for
sykkel mm. Selve utfartsområdet er universelt utformet, men har få aktiviteter som er egnet for
bevegelseshemmede. Det er gode stier og løyper innover marka. Området brukes mye av skolen og
barnehagen.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

5

4

5

3

3

23. Eiker Kvikk-Åshagan




Bruksfrekvens

5

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Området omfatter en idrettspark med allsidig aktivitet. Sykkel, friidrett, fotball,
nærmiljø til skole og barnehage. Skiløype, tur og sykkelløyper innover i marka. Røren barnehage har
en gapahuk i området som er mye brukt. Hit kan du gå fra barnehagen eller du kan gå fra Stenshorne
inn en grusvei. De kaller Åshagen for sauejordet på grunn av sauer som beiter rett ved.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

3

3

4

3

4

24.





EIKEREN-OMRÅDET

Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)
Verdi: A
Kommentarer: Eikeren har middels brukerfrekvens blant lokalbefolkningen. Det er også moderat
med regionale brukere. Eikeren som område byr på flere opplevelseskvaliteter. Her er det
badeplasser, fiske, muligheter for kajakk- og kanopadling, man kan oppleve Eikeren med turistbåten
MS Eikern og det er gode muligheter for sykkelturer rundt hele vannet i flotte landlige omgivelser med
frukt og bærdyrking. Holtøya er også et svært populært mål for badegjester. Øya er kun tilgjengelig
med båt. I sør, på vannets vestside ligger også Hakavik kraftverk som har vært i drift siden 1922. Dette
er et monumentalbygg med høy symbolverdi. Det er mulig å komme seg rundt hele vannet med sykkel
og store deler av vannet med bil. På Sundhaugen er det gode parkeringsmuligheter og bussholdeplass.
Det er i liten grad universelt utformet for å komme seg helt ned til vannet rundt Eikeren, men det er
svært korte avstander fra parkering og vei. Skoleklasser er med på stamfiske sammen med Eikeren
Fiskevernforening. Eikeren er en viktig drikkevannskilde og det foregår mye forskningsaktivitet rundt
dette.

Bruksfrekvens

3

Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

3

5

4

4

25. Mastebogen-Øksne (inkl.Åssida/Råtevann/Vegotjern)




Bruksfrekvens

2

Type: Store turområder uten tilrettelegging (TU)
Verdi: B
Kommentarer: Høytliggende og variert skogområde mellom Eikeren, Fiskum og Lågendalen.
Kraftstasjonen i Hakavik får vann fra de regulerte vannene Øksne, Burvann og Hajeren. Området er
egnet for mange friluftsaktiviteter. Skogsbilveiene er godt egnet for sykling, og Hajeren og Øksne mye
brukt for kano og kajakk. Det er godt fiske i mange av vanna, og det selges årskort for Mastebogen
blant annet ved innfartsveiene.
De lavereliggende skogområdene mot Åssida er tilgjengelig via bomvei fra Bollerud. Veien deler seg
inne på skogen og du kan kjøre til Råtavann eller Djuptjenn.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

3

2

4

2

1

26.




Bruksfrekvens

4

SIRIKJERKE-OMRÅDET (VESTSKAUEN)

Type: Store turområder uten tilrettelegging (TU)
Verdi: A
Kommentarer: Området er et langturterreng og har blåmerka stier og skilting enkelte steder. Benyttes
også av nabokommuner. Egnet for ulike friluftslivsaktiviteter, fotturer, sykling, bading, fiske. Noe
organisert klatreaktivitet. Det er flere vann i området, variert landskap og et gjenkjennelig
utsiktspunkt. Gudstjeneste kan forekomme på toppen. Stor symbolverdi med lange tradisjoner som
turmål, kultur og industrihistorie. Et området med stort artsmangfold.
Regionale
og
nasjonale
brukere
4

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

5

3

2

2

4

27. Røkebergtjenn




Bruksfrekvens

4

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Friluftslivsområdet som brukes hele året. Blåmerka stier og området blir brukt til
terrengsykling. Servering ved Røde Kors hytta om vinteren. Nærturterreng for de som bor på
Røkeberg. De som kjører kjører til Gommerud hvor det er etablert en utfartsparkering.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

2

2

2

2

28. Åletjern




Bruksfrekvens

3

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Bukes av nærmiljøet. Badeplass, skogsområde, turer og soppturer. Symbolverdi for
terrenget rundt Portåsen i Drammen kommune og Øvre Eiker kommune. Det er bomvei med betaling
og mulighet for å parkere rett ved vannet. Stien rundt tjernet er ikke merket. Nære Røkebergtjern og
Portåsen. Egnet til bading og fotturer. Badevannet er innbydende. Tilrettelagt med gruset
parkeringsplass. Stiene består av ikke-opparbeidende skogstier.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

2

3

3

3

1

29. Lundeskauen/Smellhaugen/Perhaugen




Bruksfrekvens

3

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: C
Kommentarer: Viktig sentrumsnært friluftsområdet i Vestfossen. Noe tilrettelagt, med stier. Området
tynnes med visse intervaller. Barnehage i området bruker området mye. Potensial for mer
tilrettelegging og økt bruk.
Regionale
og
nasjonale
brukere
1

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

3

3

4

2

3

30. Vestfosselva og Nøsteelva




Bruksfrekvens

2

Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)
Verdi: B
Kommentarer: Det er noen lokale og regionale brukere. Vestfosselva og Nøsteelva kan padles fra
Fiskumvannet til utløpet i Drammenselva ved Nøstetangen. Her kommer en tett innpå mange
kulturminner og historiske steder som gir høy opplevelseskvalitet. Elva har også stor symbolverdi med
mye historie fra blant annet tømmerfløting. Elva er i størst grad tilgjengelig fra Vestfossen og
Hokksund hvor det også er mulighet for parkering. Vestfosselva og Nøsteelva egner seg i størst grad til
padling og fiske. Skolen og idretten benytter kanoer på elva. Det er noen muligheter for båtutslipp i
Eikern-/Fiskumområdet, Vestfossen og Hokksund.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

2

2

2

?

31. Sundhaugen (Statlig sikret friluftslivsområdet)




Bruksfrekvens

5

Type: Leke- og rekreasjonsområde (LR)
Verdi: A
Kommentarer: Vann og utsikt gjør det til en veldig fin opplevelse. Funksjon i form av bussmuligheter
og parkering, men ikke et bindeledd. Egnethet er bra på grunn av bading, fisking, lek, aktiviteter,
padling og stupetårn. Alt er universelt utformet og også en rullestolrampe. Symbolverdi i form av
samlingssted. All tømmertransport gikk i Eikern.
Regionale
og
nasjonale
brukere
5

Opplevelseskvaliteter

5

Symbolverdi

4

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

2

5

5

Kunnskapsverdier

2

32.




Bruksfrekvens

4

FISKUMVANNET

Type: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (SS)
Verdi: A
Kommentarer: Fiskumvannet som område innehar flere enkeltområder som er høyt verdsatt. Dette
omfatter spesielt Sundhaugen, området rundt Fiskum gamle kirke inkludert det statlig sikra området
langs Fiskumelva, Vestfosselva og Fugletårnet i Fiskumvannet naturreservat. Områdene har mange
lokale og regionale brukere. Fiskumvannet er beriket med svært fin natur mellom vann og land i tillegg
til flott landskap med historiske bygninger, samt et svært godt forvaltet park-/badeområde på
Sundhaugen. Området har mye historie, og er et trekkplaster for kommunen. Dette resulterer i høy
symbolverdi. De fleste områdene har god funksjon med parkering og enkle adkomster. Områdene er i
liten grad knyttet sammen med annet enn kjørevei på land, men har god forbindelse dersom man
velger vannveien. Fiskumvannet har flere områder som til sammen er godt egnet til bading og
vannaktiviteter, fiske, rekreasjon, båtliv, charterbåten MS «Eikern», padling, fugletitting og lek.
Områdene rundt Fiskumvannet er enten universelt tilrettelagt eller har gode adkomster. Enkelte av
områdene, spesielt Fugletårnet har høye kunnskapsverdier. Tårnet er bygget av Norsk Ornitologisk
Forening med formål å registrere og samle observasjoner av fuglearter.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

4

4

3

5

4

4

33. Fugletårnet




Bruksfrekvens

2

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: A
Kommentarer: Brukes i hovedsak av lokalbefolkningen og fugletittere. Fugletårnet ligger i Fiskum
naturreservat og har høy opplevelseskvalitet med fin utsikt utover Fiskumvannet og et svært stort
mangfold av fugle- og planteliv innenfor naturreservatet. Området er tilrettelagt med en liten
parkering ved Fv73, stien fra veien er opparbeidet med klopper slik at en kan gå tørrskodd hele veien
ned til fugletårnet. Stien eller tårnet er ikke universelt utformet. Stien knytter heller ikke sammen
andre områder på land, men området er en del av flere opplevelser en kan få med seg fra vannet.
Fugletårnet er spesielt egnet til å studere fugleliv uten å forstyrre fuglene. Området for øvrig egner seg
til padling, fiske eller oppleve naturreservatet fra land. Tårnet er bygget av Norsk Ornitologisk Forening
med formål å registrere og samle observasjoner av fuglearter. Kunnskapsverdier verdsettes derfor
høyt.
Regionale
og
nasjonale
brukere
3

Opplevelseskvaliteter

4

Symbolverdi

4

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

2

4

4

Kunnskapsverdier

5

34. Fiskum – sti ned til vannet (statlig sikret friluftslivsområdet)




Bruksfrekvens

2

Type: Grønnkorridor (GK)
Verdi: A
Kommentarer: Området brukes av nærmiljøet. Fungerer som en grønnkorridor forbi Fiskum gamle
kirke med utsikt over vannet, foss/elven gjør det til en opplevelse å gå der – mye blomster og planter.
Høy symbolverdi på grunn av sagbruk og heggelverk, i tillegg til kirken. Det er mulig å parkere på
veien, men ikke egen parkeringsplass. Knytter folk til Fiskumvannet. Egnet for friluftsliv, vandring,
avslapping og rekreasjon. Ikke universell utformet, men gode stier og broer. Området har to doer. Høy
kunnskapsverdi på grunn av at den blir brukt av skoler og Folkehøyskolen. Universitetet i Ås har også
brukt området.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

5

5

2

3

3

Kunnskapsverdier

5

35. Anfinnsplass




Bruksfrekvens

3

Type: Nærturterreng (NT)
Verdi: B
Kommentarer: Friluftslivsområdet og samlingsplass ved elva med tilrettelagt badeplass,
sandvolleyballbane, amfi og gapahuk. Brukes av lokalmiljøet og lokale fritidsorganisasjoner.
Regionale
og
nasjonale
brukere
1

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

3

2

3

4

3

36. Fiskumhytta




Bruksfrekvens

3

Type: Leke- og rekreasjonsområdet (LR)
Verdi: B
Kommentarer: Brukes hele året. Brukere fra nabokommuner. Kryssende sti- og skiløypesystem.
Knutepunkt med servering. Området er spesielt egnet for barnefamilier og eldre. Skogsbilveien er
åpen om sommeren. Området er egnet til ski, tur og er en inngang til marka. Egnet for idrettslig
aktivitet og har en stor symbolverdi for idretten. har utviklingsmuligheter. Området er lett tilgjengelig
for flere brukergrupper, men det er langt å komme seg dit. Brukes av skoler og barnehager.
Regionale
og
nasjonale
brukere
2

Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi

Funksjon

Egnethet

Tilrettelegging

Kunnskapsverdier

3

4

3

4

3

2

Verdisatte turområder i ØEK

Tegnforklaring
FK-DIG Flater
Andre friluftslivsområder
Grønnkorridor
Jordbrukslandskap
Leke- og rekreasjonsområde
Marka
Nærturterreng
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
Særlige kvalitetsområder
Store turområder med tilrettelegging
Store turområder uten tilrettelegging
Utfartsområde
FK-DIG Linje-grønnkorridor

