
Sammendrag – Lilleelvaprosjektet (2013-2016) 




Porsgrunn Rotary har de seneste årene vært engasjert i allmennyttige prosjekter knyttet til friluftsliv/opparbeidelser av 
turveier i nærmiljøet i Grenland og vi viser til rydding av den såkalte Presteveien tidlig på 1990-tallet og vårt prosjekt i 
Preståsen ved Moheim som ble avsluttet 2010/11. 

 
Porsgrunn Rotary arbeider kontinuerlig med planer om lignende prosjekter og har lenge 
ment at Lilleelva - som i dag er utsatt for tilgroing og delvis forsøpling - burde kunne 
utvikles til et attraktivt friluftsområde. Derfor har Porsgrunn Rotary vært i dialog med 
Porsgrunn Kommune i utformingen av nåværende planer om hvordan vi på best mulig 
måte kan bidra til å realisere et prosjekt for opparbeidelse av en tursti langs Lillelva.  
 
Geotekniske undersøkelser fra tidlig på 1990 tallet viste at løsmasseutglidning og 
stabilitetsforhold må tillegges stor vekt med hensyn til plassering av turstien og en 

konsekvensutredning for naturmiljø utført i 2012 konkluderte med at Lilleelva er viktig som område for et bredt spekter av 
artsmangfold (gyteplass for sjøørret, hekkende fugler, insekter og dyr – inkludert den allestedsnærværende beveren).  
 

I forbindelse med at Porsgrunn Kommune i 2013 besluttet å etablere en 
sammenhengende gangsti langs hele elveleiet fra Osebro til Aaltvedt bru, tok 
Rotary tidlig kontakt med ansvarlige etater i Porsgrunn Kommunes med tilbud 
om å bidra med dugnadsarbeid og oppsetting av leke/trimapparater i forbindelse 
med stiprosjektet – i første omgang trasé 1 fra Elverhøy til Rolandsvei. I 2013 og 
2014 gjennomførte derfor Rotary et omfattende dugnadsarbeid langs traseen fra 
Elverhøy til Frisklivssenteret og videre til Rolandsvei, se Vedlegg 1 fra Porsgrunns 
Dagblad 13 juni 2013. 
 
Porsgrunn Rotary sendte parallelt med dette arbeidet søknader om tilskudd til 
opparbeidelse av rasteplasser, trim/lekeapparater/benker/bord til 

Sparebankstiftelser og fikk tilslag om støtte fra Sparebankstiftelsen Telemark Grenland samt Sparebank Sør på til sammen 
NOK 230,000.-.  
 
Grunnet vanskelige grunnforhold nær deler av den planlagte stien samt komplikasjoner i forbindelse 
med bygging av ny svømmehall som ville kreve omfattende sikringsarbeider nær til den planlagte 
stien, ble det til slutt bestemt at den nye turstien kun skulle omfatte strekningen Frisklivssenteret til 
Rolandsvei.  
 
Porsgrunn Rotary måtte derfor revurdere sine planer mht. vårt bidrag til stiprosjektet hvor vi i 
tilknytning til de nye planene ble anmodet om å bidra med egnede trim/lekeapparater i et område på 
ca. 30 m2 langs den nye traséen.  
Rotary tok deretter kontakt med Søve Produkter på Ulefoss (leverandør av trim og lekeapparater) og 
Arne Olav Lund (entreprenør for den nye turstien) som begge bidro til å finne en hensiktsmessig 
løsning for oppsetting av trim og lekeapparater som ble installert sommer/høst 2016 og har vist seg å bli et populært 
tilskudd til et nytt bynært aktivitetsområde i Porsgrunn. De totale kostnadene for prosjektet ble ca. NOK 260,000. - og 
Porsgrunn Rotary har brukt i overkant av 550 dugnadstimer på stiprosjektet langs Lilleelva. 
 
Den nye turstien ble offisielt åpnet av Porsgrunns Ordfører Robin Kåss den 11 mai 2016, se Vedlegg 2 Varden 12 mai 2016. 
 



• LOKALE NYHETER PD 5 juni 2013 

• – Dette skal  bli en naturperle  

 

Dugnadsgjengen PD traff på langs Lilleelva onsdag ettermiddag er fra venstre: Stein Devik, Gunnar Nielsen, Kjell Meen, Svein 
Jakob Aga og Richard Snoek. (Foto: Andreas Bjerløv Karlsen)  

Av ANDREAS BJERLØV KARLSEN  

Publisert: 05. juni 2013, kl. 19:17 Sist oppdatert: 05. juni 2013, kl. 19:22  

Porsgrunn Rotary har på eget initiativ fjernet trær, busker og kratt langs Lilleelva de siste tre ukene, og dermed spart kommunen for 
store kostnader. – Vi har ryddet 7-800 meter til nå. 

Det sier dugnadsleder Olav Røyneland, og viser til Porsgrunn bystyres vedtak om å bruke 0,5 millioner kroner til planlegging av en 
ny to meter bred sti langs Lilleelva.  

Bygartner Finn Resch har nå utarbeidet en plan, og det er denne rundt 60 Rotary-medlemmer jobber etter, på skift.  

Ifølge Røyneland er det flere grunner til at Porsgrunn Rotary har satt i gang dette store dugnadsarbeidet.  

– For det første er dette en naturperle, og for det andre er jo dette et kjempebra folkehelsetiltak. Både psykisk og fysisk, sier han 
entusiastisk.  

Han legger til at Porsgrunn kommune har stilt velvillig opp med verneutstyr, kvistemaskiner og beskyttelsesbukser. Ellers hadde 
ikke jobben vært mulig.  

Dugnadsgjengen har stått på for fullt tre kvelder hver uke i over tre uker nå. Planen er at de skal holde på et par uker til. På dagtid 
har elever ved idrettslinja på Porsgrunn videregående skole bidratt med å fjerne store kvister og ikke minst tunge tømmerstokker fra 
området.  

– Elevene har gjort en kjempejobb, sier Røyneland.  

Når Rotary-gutta er ferdig, vil det ifølge dugnadslederen fortsatt gjenstå mye arbeid for kommunen.  
– Vi rydder ca. 1 kilometer, og da gjenstår det 4-5 kilometer til som kommunen må rydde selv. Deretter må de gå over hele området 
med store maskiner, rense elva og bygge den opp med mur. Da vil det være behov for mange entreprenører, sier Røyneland.  
Med andre ord vil det trolig ta mange år før innbyggerne kan nyte godt av en to meter bred sti langs Lilleelva, som til slutt skal bli en 
rundløype.  
– Vi håper at vi med dette dugnadsarbeidet legger litt ekstra press på politikerne og at det blir fortgang i prosjektet. For her skal det 
bli en naturperle av en sti for funksjonshemmede, studenter, treningsglade og folk flest til slutt, sier Olav Røyneland med et stort 
smil.  

 

Olav Røyneland leder an dugnadsgjengen. Nærmere 60 av 67 medlemmer i Porsgrunn Rotary klubb har jobbet på skift tre kvelder i 
uka de siste tre ukene, og skal holde på et par uker til. - Her var det helt gjengrodd før vi kom, sier han.  

https://www.pd.no/lokale-nyheter


 

 

 


