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Sammendrag

Bakgrunn
Denne temarapporten omhandler temaet landskap og er en av flere temarapporter som tilsammen
utgjør konsekvensutredningen for Våler Næringspark.
Metode
Konsekvensanalysen er basert på deler av Statens vegvesen metodikk for konsekvensanalyser
(Håndbok V712) og er tilpasset prosjektets formål. Registrering av eksisterende situasjon og områdets
verdi sees opp mot tiltakets omfang. Under tiltakets omfang beskrives hvordan det planlagte tiltaket
endrer landskapet. Disse analysene gir tilsammen et resultat for en samlet vurdering av tiltakets
konsekvens, i hvilken grad (positivt eller negativt) tiltaket endrer landskapet.
Verdi, omfang og konsekvens for landskap
Planområdet ligger nord for Augerød, øst for Lødengfjorden i Våler kommune, og i umiddelbar nærhet
til fv. 120, Hobølveien.
Landskapets verdi i planområdet vurderes til middels, siden området har visuelle kvaliteter som er
typiske/representative for landskapet i et større område. Dagens næringsområde, sør for planområdet,
trekker verdien noe ned i området grunnet bygningenes dominerende synlighet i landskapet (UNIL).
Tiltaket utgjør samlet ca. 179 daa og skal utvikles til et næringsfelt med tilrettelegging for
lagervirksomhet med tilhørende atkomstveg.
Konsekvensutredningen tar for seg to alternativer, hvor alternativ 0 er dagens situasjon i kombinasjon
med gjeldene planer. I alternativ 1 er området et næringsområde på 100 daa. planert til kote +56.
Opparbeidingen av flaten forutsetter at 650 000 kubikk fastmasser sprenge ut. En del av disse massene
skal brukes til terrengbearbeiding internt i felt 2, og en del må fjernes fra området.
I alternativ 1 vil tiltaket medføre relativt store endringer av landskapsbildet, spesielt sett fra sør.
Landskapet vil endres, siden skogsområdet omgjøres til et næringsområde med store
bygningsvolumer. Omfanget av tiltaket vurderes derfor til middels negativ.
Konsekvensen av tiltaket vurderes til middels negative konsekvenser for landskapet.
Avbøtende tiltak
Gjennom ulike tiltak kan man gjøre inngrepene mindre dominerende. For eksempel ved fastsettelse av
øvre grense for overkant høyde bygg og topp prosjektert terreng, bevisst bruk av bygningsvolumer,
materialer, fargevalg og vegetasjon. Dette er noen av flere avbøtende tiltak som vil sørge for at det nye
næringsanlegget med tilhørende atkomstveg vil tilpasses landskapet på mest mulig skånsom måte, ut i
fra de forutsetningene som ligger til grunn for planutformingen.
Supplerende undersøkelser eller overvåkning
Det er ikke identifisert behov for supplerende undersøkelser eller overvåkning.
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Bakgrunn

I forbindelse med regulering av Moss og Våler næringspark, felt 2, skal det redegjøres for
landskapsvirkningene av tiltakene som det tilrettelegges for i detaljplanen. Planområdet er på ca. 179
daa og ligger øst for Lødengfjorden i Våler kommune og i umiddelbar nærhet til fv. 120, Hobølveien.
Området er i dag stort sett dekket av skog.

Figur 1: Illustrasjonen viser overordnet lokalisering av planområdet.

Figur 2: Moss og Våler næringspark. Plangrensen til felt 2 er vist med blå linje.
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Beskrivelse av planforslaget

3.1

0-alternativet

OVERVANN

“0-alternativet” er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak
ikke blir gjennomført. 0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens situasjon,
altså ingen endringer. Det vil si at området vil fortsette å være ubebygd skogsareal i et LNF-område.

3.2

Alternativ 1

Alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) medfører utvikling av planområdet til bebyggelse- og
anleggsformål for industri/lager med tilhørende, underordnet kontorvirksomhet. Granittvegen foreslås
videreført mot den nordvestre delen av planområdet med oppbygging tilsvarende det som allerede er
regulert og etablert i felt 1. Det reguleres inn vegetasjonsskjermer rundt felt 2. Videre foreslås
etablering av fordrøyningsanlegg for overvann øst og vest for utbyggingsområdet.

Figur 3: Illustrasjonen viser utsnitt av detaljplankartet for Moss og Våler næringspark, felt 2.
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Metode og grunnlag

4.1

Lovverk og retningslinjer
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Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. Offentlige
dokumenter som underbygger argumentasjonen finnes blant annet i:
Den europeiske landskapskonvensjonen
I 2014 ble den europeiske landskapskonvensjon ratifiser i Norge. Den gir føringer for planlegging og
forvaltning av landskap. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonallandskap, verne og
pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i
Europa.
Lov om planlegging og byggesak
1. juli 2009 ble det iverksatt en ny plan- og bygningslov. Det er vedtatt endringer i plan- og
bygningsloven som tydeliggjør at estetiske hensyn skal vektlegges i all planlegging og
byggesaksbehandling. Dette fremgår allerede i formålsparagrafen (§ 1-1) til lovteksten.
Stortingsmeldinger (nr. 23 2001-02 Bedre miljø i byer og tettsteder, nr. 29 1996-97 Regional
planlegging og arealpolitikk, Nasjonal transportplan). Dette er en stortingsmelding som omhandler
regjeringens ønske om å ville legge til rette for og støtte opp om en utvikling som ivaretar det gode liv
i byer og tettsteder og de positive kvalitetene ved å bo sentralt. Stedets egenart og identitet, spesielt
grønne- og blågrønne strukturer og naturområder er temaer i fokus, som ønskes å tas vare på og
videreutvikles.
Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold
Loven gir regler om både bærekraftig bruk og vern av naturen. Målet med loven er at naturen med
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, samt økologiske prosesser tas vare på for
fremtiden.

4.2

Metode

Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2014) (HB V712) brukes som utgangspunkt
for metoden i denne rapporten. Temarapporten er begrenset til kun å omfatte landskap. Metodikken
(med utgangspunkt i HB V712) kan forenklet deles i tre trinn:
1. Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering
Som utgangspunkt for å vurdere konsekvensene, brukes en beskrivelse av dagens situasjon, med vekt
på situasjonen for området i direkte nærhet til planavgrensningen (betegnet influensområdet), samt en
landskapsanalyse. Landskapsanalysen oppsummerer hvilke verdier som finnes i området og hva som
er viktig å ta hensyn til ved videre utvikling av utredningsområdet. Det er verdien av
landskapsområder, etter håndboka, som skal vurderes.
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2. Omfangsvurdering
Etter andre trinn følger det en vurdering av hvilke endringer tiltaket (gjennomføring av
detaljreguleringsplanen) antas å medføre for landskapet innenfor influensområdet.
3. Konsekvensvurdering
Til slutt vurderes endringen opp mot dagens situasjon og verdien til det gitte området som tilsammen
gir konsekvensen av planforslaget for fagtemaet. Konsekvensen kommer frem ved hjelp av
konsekvensviften som brukes i HB V712 (jfr. s.130 i HB V712. Se figur 7 under).

4.2.1 Kriterier for verdi
I henhold til vegvesenets håndbok V712 skal verdivurderingen for tema landskapsbilde ta
utgangspunkt i tre ulike områdetyper:
1. Områder det naturlandskapet er dominerende.
2. Områder i spredtbygde strøk.
3. Områder i by og tettbygde strøk.
Verdiene vurderes på en trinnløs skala fra liten til stor verdi.

›

Liten

Middels

Stor

Figur 4: Skala for verdivurdering. (Statens vegvesen, HB V712)

Figur 5: Kriterier for vurdering av verdi av landskap. (Statens vegvesen, HB V712).

4.2.2 Kriterier for omfang
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning tiltaket har for et
delområde. Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen som er 0-alternativet.
Omfanget er vurdert for de samme forekomstene som er omtalt i verdivurderingene. Vurderingen
bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og kunnskap
om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Vurderingene er beskrevet og begrunnet i hvert
enkelt tilfelle og sammenstilt for hvert av delområdene.
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Middels negativt Lite negativt Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

▲

Figur 6: Skala for omfangsvurdering. Skalaen er glidende og pilen flyttes oppover eller nedover for å
nyansere verdivurderingene. Den nederste pila illustrer graden av påvirkning på delområdene.
(Statens vegvesen, HB V712)

4.2.3

Kriterier for konsekvens

Konsekvensene defineres om de fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til 0- alternativet.
Konsekvenser for et miljø/en lokalitet framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i henhold til
konsekvensvifta, som er definert av Statens vegvesen i håndbok V712, se figur 7.

Figur 7: Konsekvensvifte. Syntese av verdi og omfang gir konsekvensgraden (Statens vegvesen, HB V712)
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4.2.4 Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak er anbefalt på bakgrunn av resultatene i konsekvensvurderingen av planlagt utvikling
av utredningsområdet. De avbøtende eller kompenserende tiltakene foreslås enten som midlertidige
tiltak i anleggsperioden eller for den permanente situasjonen etter at tiltaket/anlegget er bygd.

4.3

Datagrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget for analysen for landskapsbilde bygger på eksisterende data innhentet fra
arealklassifisering i "Arealis" (NGU) og egne feltregistreringer. Forøvrig er kunnskap hentet fra øvrige
prosjektmedarbeidere og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver.

4.4

Influensområde

Den overordnede landskapsvurderingen tar utgangspunkt i landskapet som en større helhet, og det er
derfor nødvendig å trekke inn områder som til dels strekker seg langt ut over selve planområdet. For
temaet landskapsbilde vil influensområdets avgrensing primært være bestemt av tiltakets synlighet fra
omgivelsene.
Store deler av planområdet ligger i et kupert landskap med produktiv skog. Innenfor planområdet er
siktlinjene relativt korte, og influensområdet avgrenses til å omfatte landskapsrommene som dannes
mellom vegetasjonen. Rett sør for selve utredningsområdet er det i dag gjort en del terrengbearbeiding,
som følge av at området allerede er regulert til næringsområde. Her er siktlinjene lange mot sørvest,
hvor terrenget faller nedover mot Lødengfjorden. Influensområdet vil strekke seg så langt ut fra
planavgrensningen som tiltaket med rimelighet kan sies å ha betydning for landskapsinntrykket.
Utstrekning avhenger av landskapets karakter og tiltakets eksponeringsgrad. Tiltakets skjæringer,
fyllinger og bygningsvolum kan gi et influensområde som strekker seg flere kilometer ut fra
planavgrensningen, spesielt i retning mot sørvest. Om tiltakene følger lokale terrengformer og
grønnstrukturenes horisontale linjer vil tiltaket sjeldent ha et influensområde som strekker seg mer enn
noen få hundre meter fra planavgrensningen.
For landskapsanalyse se kapittel 5.5 – Landskapsanalyse.

4.5

Avgrensning av temaet

4.5.1 Generelt
Følgende avgrensinger gjøres mot andre fagtemaer (utdrag fra HB V712):
For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere fagtema, er
landskapsbilde avgrenset til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. For å tydeliggjøre dette er
det definert følgende avgrensinger:

›

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og
vektlegges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien,
vektlegges under tema kulturmiljø.

MOSS OG VÅLER NÆRINGSPARK, FELT 2

OVERVANN

10

›

Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde/bybilde er det områdenes visuelle
kvaliteter som blir behandlet.

›

De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens
omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som
følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

›

De visuelle forhold knyttet til naturlandskap og vegetasjon som visuelt element i landskapet
behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles
under tema naturmiljø.

4.5.2 Planprogram
For temaet landskap er utredningsomfang og mål definert på følgende måte i fastsatt planprogram:
Utredningstema
Utredningsomfang

Mål

Landskap
› Kartlegge eksisterende landskap gjennom innhenting av
foreliggende grunnlagsdata og ny registrering.

›

Vurdere konsekvenser for landskap som følge av utbygging
med spesielt fokus på fjernvirkning.

›

Vurdere konsekvenser for landskap med fokus på estetikk
og grønnstruktur.

›

I størst mulig grad hensynta eventuelle landskapsverdier
ved utforming av planforslag

›

Legge nødvendige føringer for videre detaljprosjektering
innenfor planområdet

›

Innarbeide nødvendige avbøtende tiltak i plankart og
planbestemmelser
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Eksisterende situasjon

5.1

Beskrivelse

Følgende landskapselementer er registrert:
› Landform/terrengform (overordnet landskapsrelieff)
› Vegetasjon (dyrka mark og skogsarealer/bryn)
› Bekker (vassdrag)
› Bebyggelse (gårdstun, spredt bebyggelse, tettsteder/boliggrender)
› Andre elementer (utsiktspunkter, siktakser, landemerker)

Figur 8: Registreringskart for eksisterende situasjon. Se foto 1-6 på neste side.
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Figur 9: Foto, eksisterende situasjon.

Typisk skogsareal i planområdet.

Utsikt fra skogkant v/Lødeng, mot Lødengfjorden.

Bratt terreng og skog på skrinn jord.

Utsikt mot tett skog ved Klypen.

Fjellskrent, delvis gjenfylt forsenkning. Hogstfelt.

Eksisterende bebyggelse i felt 1 sett fra sør, v/fv.120.
UNIL bygget har endret fasadene ved etablering av
solsellepanel
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Våler næringspark befinner seg i landskapsregionen hvor dominerende berggrunn er gneis med noe
granitt. Marin grense ligger på ca. kote +200. Nedenfor dette høydelaget består løsmassene av mektige
leiravsetninger fra den gang dette var havbunn. I regionen er det et sprekkedalsterreng med leiresletter
i dalene. Lødengfjorden er del av vassdraget rundt Vansjø, og dette systemet er demmet opp av raet
som går gjennom fylket. På grunn av tynt løsmassedekke og felter med bart fjell har skogen innenfor
planområdet hovedsakelig middels til lav bonitet.
I nærområdet er det spredt bolig- og hyttebebyggelse og mindre gårdsbruk langs Lødengfjorden og fv.
120. Større boligfelt befinner seg et stykke unna utredningsområdet, i sør.

5.2

Landskap

I følge naturgeografisk regioninndeling fra NIOS klassifisering legger planområdet i grenseland
mellom 03-Leirjordsbygdene på Østlandet og 07-Skogtraktene på Østlandet. Innenfor planområdet er
landskapet kupert med tette skogsarealer og skrinnere skog i områdene hvor løsmassedekket er tynt. I
de planere arealene med tykk havavsetning langs Lødengfjorden er landskapet preget av åpne
jordbruksareal.
Sør for planområdet er det i dag gjort en del terrengbearbeiding og planering, som følge av at området
allerede er regulert til næringsområde. Opprinnelig var dette også kuperte skogsarealer, som lå noe
høyere enn jordbruksarealene ved Lødengfjorden.

5.3

Grøntstruktur

I utredningsområdet er grøntstrukturen på de planere arealene knyttet til Lødengfjorden smal
kantvegetasjon. I de mer kuperte områdene er tett skog dominerende. Gran og løvtrær dominerer i
forsenkninger og ellers i områder med dypere og/eller rikere jordsmonn. Furu og bjørk dominerer i
områdene med tynn jordsmonn.

5.4

Terreng

Terrenget i utredningsområdet ligger noe høyere enn områdene mot sør, og terrenget fortsetter å stige
mot nord. Herfra ser man blant annet gårdsbruket som ligger sør for utredningsområdet, ved
Lødengfjorden. Når man ankommer området fra fv. 120 stiger terrenget slakt opp mot UNILs anlegg.
Her er det relativt flatt terreng, før terrenget stiger kraftigere opp til utredningsområdet.
I overgangen mellom planområdet og regulert område er det et tydelig skille i landskapet, hvor det er
en forsenkning i terrenget, som går i retning øst- vest. Her er en fjellskrent som danner barriere for
ferdsel, og det har samlet seg vann i forsenkningen. Denne forsenkningen er i dag delvis fylt igjen med
løsmasser. I vestenden av forsenkningen er det minst høydeforskjell mellom områdene i sør og nord.
Terrenget stiger videre mot nord i den nordlige delen av planområdet.
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Landskapsanalyse

Det er gjort en enkel landskapsanalyse med bakgrunn i relevante elementer og problemstillinger.

Figur 10: Analyse av landskapselementer i planområdet.

Sikt – Planområdet er synlig fra flere retninger, spesielt fra sør og vest. Ved en god utforming og
utnyttelse av arealene kan dette bli et næringsområde som ikke nødvendigvis må gjemmes helt bort,
men kan bidra til å skape variasjon i landskapet på en positiv måte. Dette betinger imidlertid gode
løsninger for arealbruk innad i området, med god utforming av bygg og øvrige omgivelser, samt gode
overganger til omkringliggende områder. Skog som begrenser innsyn blir viktige å ta vare på.
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Landemerke – UNILs
bygninger fungerer som
landemerke i omgivelsene.
Det største bygget er godt
synlig fra omkringliggende
områder og danner en skarp
kontrast til omgivelsene,
grunnet det store volumet,
bygningens form og farge og
utformingen av fasader. I
planperioden er fasadene på
UNIL bygget endret ved
Figur 11: UNILs bygg er godt synlig, sett fra sør mot nord (før endring av
etablering av solsellepanel.
fasade).

Barrierevirkning – Innad i området er forsenkningen som går øst-vest med vann og fjellskrent en
barriere for ferdsel. Også fv. 120 kan sees på som en barriere for biologisk mangfold, og danner en
markant linje i landskapet.
Silhuett – Nord og øst for utredningsområdet er det store skogsområder, og terrenget stiger
hovedsakelig mot nord. Dette danner silhuetter rundt utredningsområdet.
Landskapsrom – I nær tilknytning til området er det viktige romdannelser som utviklingen innenfor
utredningsområdet må forholde seg til. Dette gjelder særlig åkerområdet i sørvest og området i øst
(Klypen). Selve utredningsområdet et ensartet skogsområde, men forsenkningen med skrenten og
vannet danner et lokalt landskapsrom. Også i den nordre delen, hvor det i dag er skog, finnes mer åpne
partier som gir romfølelse.
Viktig landskapselement –
Forsenkningen med skrenten
og vannet er et
landskapselement som bør
vurderes ivaretatt. Dette
skaper variasjon i landskapet
og tilfører verdi i form av at
det bryter opp landskapet og
bidrar til romdannelse.
Forsenkningen ligger utenfor
planområdet.
Figur 12: Landskapsrom med viktige elementer; fjellskrent og forsenkning.

5.6

Verdivurdering

Området har visuelle kvaliteter som er typisk for de flate landbruksområdene og skogsarealene i
regionen. UNILs næringsbygg, på eksisterende næringsområde, trekker verdien i området noe ned,
grunnet byggets synlighet i landskapet.
Verdi: Middels
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Omfang av tiltak

6.1

Generelt
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Utvikling av området til næringspark vil medføre endringer av landskapsbildet som i utgangspunktet
ofte oppfattes som negativt. En stor del av det småkuperte terrenget i området blir flatet ut for å få
hensiktsmessige næringstomter.

6.2

Alternativ 0

I vurderingen av 0-alternativet er det tatt utgangspunkt i landskapet, slik det er i dag. Landskapet er i
en kontinuerlig forandring, særlig forårsaket av bruken av arealene og driftshold i landbruket, men
hovedstrukturen i landskapet vil sannsynligvis ikke endre seg vesentlig.

6.3

Alternativ 1

I alternativ 1 er det planlagt etablering av et nytt næringsområde med tilrettelegging for
lagervirksomhet.

Figur 13: Illustrasjonsplanen viser mulig utnyttelse av næringsområdet.
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Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket utgjør samlet ca. 179 daa, derav 100 daa dekar planeres til en flate på kote +56.
Opparbeidingen av flaten forutsetter at 650 000 kubikk utsprengt fastmasser. En del av disse massene
skal brukes til terrengbearbeiding internt i felt 2, og en del må fjernes fra området. Planen viser
atkomstveg via eksisterende næringsområde i syd.
Terreng
Ved at store masser sprenges ut og næringsområdet senkes til et lavere nivå enn dagens terreng vil
tiltaket fjernvirkningen reduseres. Likevel vil tiltaket fortsatt være synlig, og det er særlig aktuelt når
man ser fra hyttebebyggelsen på vestsiden av Lødengfjorden, eller fra fv. 120 sør for
utredningsområdet.

Figur 14 Illustrasjonen viser mulig utbygging sett fra hyttebebyggelsen på vestsiden av Lødengfjorden

At næringsområdet blir liggende lavt i terrenget gir også bedre tilpasning til tilstøtende
områder/terreng fra eksisterende næringsområde i sør. Planering av nytt næringsområde til kote +56
medfører noe fylling i sør og sørvest, og store skjæringer blir liggende i bakkant av nye bygninger.
Fjellskjæringen blir derfor lite synlige når bebyggelsen er etablert. Totalt sett vil terrengbearbeiding i
området medføre mer uttak av masser enn det som fylles opp, slik at man ikke vil oppnå
massebalanse.
Vegetasjon
I forhold til romdannelse tas det hensyn til åpne områder i vest og øst ved vegetasjonsbruk. Det
etableres kantvegetasjon rundt hele næringsområdet. Skjermingssone av eksisterende og ny vegetasjon
langs toppen av fjellskrenten i sør, bidrar til skjerming av bygningene i det nye næringsområdet.
Området med fjellskrent og vann forblir grønnstruktur, noe som bidrar til en naturlig oppdeling av
næringsparken, og skaper variasjon i området.
En utvidelse av vegetasjonsbeltene i området gjør det mulig å skape et litt mer naturlig preg i
områdene. Det bidrar også til en mer visuell oppdeling av næringsarealene enn om beltene er smalere.
Etablering av et bredere vegetasjonsfelt i sørvestre del av planområdet bidrar til å skjerme bedre mot
den viktigste innsynsvinkelen fra sør. Det er også positivt å få grønnstrukturen så nærme bygget som
mulig og opp på samme terrengnivå som bygningene.
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Vegetasjon både foran og i bakkant av bygg vil kunne bidra til at området i mindre grad bryter
vegetasjonssilhuetten man ser fra sørvest mot nord.

Figur 15 Illustrasjonen viser hvordan tiltaket synes fra fv. 120 sett fra syd

Figur 16: Illustrasjonen viser tiltaket sett fra øst mot vest. Her eksponeres tiltaket i et lite åpent jordbruksareal
tett inn mot næringsområdet
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Figur 17 Fugleperspektiv fra sørøst

Det blir ikke mulig å ta vare på koller med vegetasjon internt i utbyggingsområdet på grunn av
omfattende terrengbearbeiding og høy utnyttelse av utbyggingsarealene. Mot ytterkantene av området
skal terrengbehandlingen begrenses langs delene av plangrensa hvor vegetasjonsbeltet er tynt, slik at
skjermingen sikres.
Tiltaket ligger i et skogsområde som i stor grad er skjermer for innsyn, men det er store
bygningsvolumer som vil få innsyn fra de områdene som vises i illustrasjonene. Området er også i dag
et næringsområde. Tiltaket medfører derfor ikke endring av landskapskarakteren, men områdets
næringspreg blir ytterligere forsterket av ny bebyggelse på bekostning av naturpreget.
Omfang: Middels negativ

6.3.1 Anleggsfase
Nytt næringsområde med ny atkomstveg er omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre
landskapets visuelle kvaliteter. Spesielt vil anleggene knyttet til masseuttak og fyllinger ha stor
betydning. Omfattende hogst og terrengbearbeidelse vil endre landskapsbildet. Siden fyllinger og
skjæringer er lavere enn de framtidige bygninger vil tiltakets fjernvirkning bli mindre i
anleggsperioden enn etter utbygging, mens nærvirkningen blir større siden bygningene ikke skjermer
sårene i landskapet. Stor anleggstrafikk kan også oppfattes som forstyrrende for landskapsopplevelsen
sett fra nærmiljøet. Anleggsvirksomheten vil foregå i en begrenset periode og det er derfor av mindre
betydning enn de permanente endringene av landskapsbildet.
Riggområdene med maskiner og lagringsplasser vil være fremtredende elementer og kan oppfattes
negativt for landskapsopplevelsen. Disse områdene er ikke lokalisert på det nåværende tidspunkt.
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Anleggsvirksomheten knyttet til masseuttak vil være av størst omfang. Anleggstrafikken vil stort sett
eksponeres mot sør, men eksisterende grøntstrukturer og skog i området vil kunne skjerme arbeidene.
Omfang: Middels negativ
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Samlet konsekvens

Landskapets verdi i planområdet vurderes til middels verdi og med litt lavere verdi i de områdene hvor
eksisterende næringsbygg (UNIL) dominerer landskapet.
Planering av et ca. 100 daa stort næringsformål med fjerning av skog, store fyllinger og skjæringer
(kote +56), etablering av vegsystemer og etablering av store bygningsvolumer vil endre fjern- og
nærvirkningen av landskapet.
Stor skjæring i nord og mindre fyllinger i sør og vest vil bli dominerende i anleggsperioden for
nærvirkningen, selv med bevaring av eksisterende vegetasjon og planting av nye vegetasjonsskjermer.
I dette området er det ikke boligområder tett inn mot anlegget, slik at tiltakets nærvirkning kan
vektlegges noe mindre enn fjernvirkningen.

Figur 18: Tiltaket vil ikke kunne eksponeres fra Augerød på grunn av terrengformer og vegetasjon
I alternativ 1 vil tiltaket medføre relativt store endringer av landskapsbildet, spesielt sett fra sør.
Likevel kan utvidelsen av et nytt næringsområde, nord for dagens næringsområde (UNIL), føre til
mindre konsekvenser for landskapsbildet, siden området allerede er etablert som næringsområde og
bygningene til UNIL allerede har en utforming som eksponeres sterkt i landskapet. Hvis de nye
bygningenes synlighet (volum, høyder, fargevalg og materialer) blir hensyntatt i utformingen av
anlegget vil det redusere endringene av landskapsbildet.
Etableringen av et nytt næringsområde vil generelt medføre middels negative konsekvenser for
landskapet på grunn av tiltakets eksponering sett fra sør.
Konsekvens: Middels negativ
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Avbøtende tiltak

8.1.1 Permanent situasjon etter utbygging
Fjern-/nærvirkning
For å begrense fjernvirkning bør det settes en øvre grense for overkant høyde bygg, og en øvre grense
for topp prosjektert terreng. I buffersonen rundt anlegget er viktig at den eksisterende skogen
opprettholder store trær som kan bidra til å reduserer eksponeringen mot horisonten fra
innsynretningene.
Når det gjelder bygningsvolumer, bør man forsøke å unngå store sammenhengende, monotone fasader
mot sør og vest. For å begrense negativ fjern- og nærvirkning, bør det settes krav om at fasader skal
brytes opp, for eksempel med visuelle effekter. Det bør benyttes farger og materialer som ikke står i
kontrast med omgivelsene.
Grønnstruktur og terreng
Det er viktig at vegetasjon brukes for å dempe opplevelsen av et næringsområde med bygg som
dominerer landskapsbildet. For å få god effekt av en vegetasjonsskjerm for de eksponerte områdene
mot sør og vest bør den befinne seg på samme nivå som bygget, og ikke «forsvinne» i skråningen
nedenfor, slik at vegetasjonen skjermer mest mulig av bygningsvolumene. Når det plantes ny
vegetasjonen bør det forutsettes plantet trær som kan bli høye (20-30 m) Der det er mulig, bør man
søke å sikre landskapselementer (vegetasjon og terreng), for å bevare noe av stedets karakter,
forbindelser og naturlig skjerming.
Ved etablering av vegetasjon bør det være en blanding av sakte- og hurtigvoksende arter. Dette for å
sikre at skjerming oppnås så raskt som mulig og integreres inn i den eksisterende vegetasjonen som
finnes i området. Ved etablering av ny vegetasjon bør det brukes kun stedegne arter. Variert
vegetasjon i ulike sjikt vil være et positivt innslag i det nye næringsområdet.
Helningsgraden på fyllingene bør maksimalt være 1:2 for å sikre at vegetasjonen får et godt rotfeste og
vekstvilkår. Skråningshelning er viktig for å lage en vellykket grøntstruktur.

8.1.2 Anleggsfase
I konsekvensvurderingen av anleggsfasen kommer det fram at det er nærmiljøet som er mest berørt.
Riggområder for maskiner og mobilt knuseverk blir plassert etter behov ettersom en jobber seg
innover og nedover i terrenget. Det må forutsettes at områdene skjermes der det er nødvendig. På
riggplassen er det viktig at det er ryddig.

8.2

Supplerende undersøkelser eller overvåkning

For landskapsbildet er det ikke behov for supplerende undersøkelser. Landskapstiltak bør bli vurdert
nærmere i den videre prosjektering.

