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4 KONSEKVENSUTREDNING FOR FISKUMPARKEN

Fiskumparken er en 800 mål stor 
næringspark under etablering. Området 
omfattes av områdereguleringsplan vedtatt i 
2016 (se figur 1).

Næringsparken ligger på oversiden av 
E134 i nær tilknytning til Darbu, et tettsted 
mellom Kongsberg og Hokksund. Darbu 
er et prioritert område for boligvekst i 
Øvre Eiker kommune. Næringsområdet er 
tiltenkt industri, kontor, lager, logistikk og 
plasskrevende varehandel.

Området består i dag av et sett av 
eiendommer ovenfor E134 nord for 
avkjøringen til Darbu. Planområdet ligger 
i hellende terreng med en maksimal 
høydeforskjell på ca 50 meter, fra 160 
moh ved E134 til Rudsåsen på 210 moh. 
Landskapet er dominert av furuskog, med 
mer eller mindre granskog i lavereliggende 
områder. Koller og bratte skrenter utgjør 
en kvalitet i området i dag, særlig Rudsåsen 
fremstår som et tydelig landskapselement.

1. BAKGRUNN

Bilde 2: Koller og bratte skrenter utgjør en kvalitet i området i dag.

Bilde 1: Godt etablert furuskog i området.
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Prosjektet er nå inne i en detaljreguleringsfase. Detaljreguleringsplanen er en videreutvikling 
av gjeldende områdereguleringsplan. Detaljplanens avgrensning er identisk med 
områdereguleringsplanen, men detaljreguleringen fører til noen endringer av formål. Det er 
derfor krav om en konsekvensvurdering av endringene i reguleringen.

2. INNLEDNING
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6 KONSEKVENSUTREDNING FOR FISKUMPARKEN

Figur 1: Gjeldende områdereguleringsplan vedtatt i 
2016.
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Figur 2: Detaljreguleringsplan.
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6.2 Metode for utredning av ikke-prissatte temaer 
I dette kapitlet gjennomgås ikke-prissatt metode. Ikke-prissatt metode er basert på en kvalitativ 
analysemetode. Den samlete konsekvensen for de ikke-prissatte temaene skal inngå i den 
samfunnsøkonomiske analysen i kapittel 7.

Ikke-prissatt metode i V712 er beregnet på kommunedelplannivå, dvs at tiltaket er definert og tegnet 
på kart. Det vises til kapittel 6.3 for metodiske tilpasninger for konseptvalgutredninger (der tiltaket er 
mindre definert på kartet). 

Vurderinger er basert på at det er fagpersoner innenfor det enkelte tema som gjennomfører konse-
kvensvurderingene. 

6.2.1 Kort om ikke-prissatt metode
Ikke-prissatt metode i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konse-
kvensene et tiltak vil medføre for de fem fagtemaene. Vurderingene gjøres i tre trinn som vist i Figur 
6-3. De to første trinnene gjøres for hvert fagtema, mens i det tredje trinnet vurderes konsekvensen 
for de fem fagtemaene samlet. 

Alle 
fagtema

Hvert
fagtema

Samlet konsekvens

Konsekvens av alternativer

Konsekvens for delområder

Tr
in

n 
3

Tr
in

n 
2

Tr
in

n 
1

Forberedende arbeider
-  Felles befaring i planområdet
- Registrering og datainnsamling
- Ev. forslag til justering eller optimalisering av alternativene

-  Konsekvensene av alternativene i  
 alle fagtemaene (fra trinn 2) settes  
 inn i en tabell
- Vurdering av samlet konsekvens  
 av hvert alternativ
- Rangering av alternativene

-  Konsekvensene for delområdene  
 (fra trinn 1) settes inn i en tabell
- Samlet vurdering av konse- 
 kvensen  av hvert alternativ
- Rangering av alternativene

-  Inndeling i enhetlige delområder
- Utarbeide verdikart
- Vurdering av tiltakets påvirkning
- Konsekvens for delområdene

Figur 6-3  Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer.

Innledningsvis må utreder gjøre seg kjent i det området som skal undersøkes, samt hva slags tiltak 
som er planlagt. I det første trinnet gjøres en konsekvensvurdering av tiltakets påvirkning på mindre 
enhetlige delområder. I trinn 2 foretar utreder en samlet vurdering av hvert alternativ. Konsekvensene 
for de fem ikke-prissatte temaene sammenstilles så i en felles tabell i trinn 3. De tre metodetrinnene 
vil bli nærmere beskrevet i etterfølgende tekst. 

6.2.2 Forberedende arbeider 
Utredningsområdet består av planområdet og de områder som blir influert (påvirket) av tiltaket, 
jamfør kapittel 6.2.3. Planområdet er det området som kan bli berørt av tiltaket gjennom arealbeslag 
og er likt for alle fagtemaene. Det vil variere fra tema til tema hvilke områder utenfor planområdet som 8 KONSEKVENSUTREDNING FOR FISKUMPARKEN

Konsekvensanalysen for Fiskumparken er basert på metoden «Ikke-prissatte konsekvenser», 
beskrevet i vegvesenets håndbok V712 Konsekvensanalyser. Formålet med analysen 
er å frambringe kunnskap om undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. 
Konsekvensanalysen skal vise hvordan ulike alternativer vil kunne påvirke omgivelsene. 

Konsekvensanalysen for Fiskumparken behandler to alternativer:
- Alternativ 0: Gjeldende områdereguleringsplan (se figur 1). Dette er referansesituasjonen/
referansealternativet som legges til grunn for analysen.
- Alternativ 1: Detaljreguleringsplan (se figur 2). Denne skal hele tiden analyseres og vurderes 
opp i mot referansealternativet/alternativ 0.

Virkninger i denne konsekvensanalysen utredes innenfor følgende fagtema:
- Landskapsbilde og bebyggelse
- Nærmiljø og friluftsliv

Ikke-prissatt metode skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de 
konsekvensene et tiltak vil medføre for fagtemaene. Vurderingene gjøres i tre trinn som vist 
i figur 3. De to første trinnene gjøres for hvert fagtema, mens i det tredje trinnet vurderes 
konsekvensen for fagtemaene samlet.

Tre begreper står sentralt når det gjelder analysen:
- Verdi: En vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.
- Påvirkning: En vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 
tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (alternativ 0).
- Konsekvens: En vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et 
område. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning.

3. METODE

Figur 3 (hentet fra håndbok V712): Tre hovedtrinn for vurdering av ikke-prissatte temaer.
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Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, 
etter at tiltaket er realisert.
 

12.09.2017

Ny versjon september 2017 (etter høring)

StorMiddelsNoe

-

Uten 
betydning

- -

- - - -

Svært stor

- - -

Verdi
Påvirkning

Forbedret

Ødelagt

Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring0

+ / ++
+++ / ++++

Figur 6-6  Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad  
 av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring

- - - - 4 minus (- - - -)
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet.

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet.

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.

+/++
1 pluss (+)
2 pluss (++)

Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++) 

+++/
++++

3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

Tabell 6-3 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

I henhold til konsekvensvifta, Figur 6-6, og veiledningen i Tabell 6-3 er det kun mulig å oppnå de 
mest negative konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi. Tilsvarende vil de mest 
positive konsekvensene hovedsakelig være forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene 
ubetydelig verdi eller noe verdi. 

Konsekvensgraden for hvert delområde begrunnes av fagutreder. 

6.2.4 Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema. 
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Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, 
etter at tiltaket er realisert.
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Figur 6-6  Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad  
 av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring

- - - - 4 minus (- - - -)
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi.

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet.

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet.

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.

+/++
1 pluss (+)
2 pluss (++)

Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++) 

+++/
++++

3 pluss (+++)
4 pluss (++++)

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

Tabell 6-3 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.

I henhold til konsekvensvifta, Figur 6-6, og veiledningen i Tabell 6-3 er det kun mulig å oppnå de 
mest negative konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi. Tilsvarende vil de mest 
positive konsekvensene hovedsakelig være forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene 
ubetydelig verdi eller noe verdi. 

Konsekvensgraden for hvert delområde begrunnes av fagutreder. 

6.2.4 Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema. 

9

TRINN 1
Områdereguleringsplanen deles inn i enhetlige delområder. Et delområde er definert 
som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. Alle delområder 
verdisettes og framstilles på verdikart. Det er verdiene i referansesituasjonen som legges til 
grunn for verdivurderingen. I håndbok V712 er det utarbeidet verdikriterier for det enkelte 
fagtema. I tillegg skal det vurderes hva slags påvirkning det aktuelle tiltaket vil medføre 
på et delområde. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. 
Håndboka har også utarbeidet kriterier som angir graden av påvirkning for hvert fagtema. 
Deretter skal delområdene konsekvensvurderes hver for seg. Konsekvensgraden for hvert 
delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Dette 
gjøres etter konsekvensvifta i figur 4.

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss (se figur 5). De negative konsekvensgradene 
er knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene 
forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert.

Figur 4 (hentet fra håndbok V712): Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å 
sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen.

Figur 5 (hentet fra håndbok V712): Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
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Tabell 6-5  Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert  alternativ

Kritisk negativ 
konsekvens

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning 
har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes 
unntaksvis

Svært stor negativ 
konsekvens

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av 
strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk 
vil det være flere/mange områder med tre minus (- - - ).

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus 
(- - - ).

Middels negativ 
konsekvens

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer 
ikke eller er underordnete.

Noe negativ 
konsekvens

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konse-
kvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete.

Ubetydelig 
konsekvens

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er 
få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv 
konsekvens

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun 
ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder 
med positiv konsekvensgrad.

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens-
grad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av 
delområder med positiv konsekvensgrad.

Mer om fastsettelse av konsekvensgrad for hele linjer
Når konsekvensgrad for hele alternativer skal fastsettes for et tema har utreder anledning til vurdere 
hvilke delområder som skal veie særlig tungt i avveiningen, eller om alle skal telle likt. Det må framgå 
hvilke avveininger som har vært utslagsgivende for den valgte konsekvensgraden for hvert alternativ 
(se raden «avveining»). Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har 
vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis «alle» eller «delområde A og C». 

Antall berørte delområder, andel av strekning som er berørt og konsekvensgraden for berørte 
delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden for alternativet. I tillegg må en 
også fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle merbelastningen for et fagtema 
som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er særlig mange og 
alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele alternativet, se Tabell 6-5. Dette 
er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng. 

For å gi et mest mulig riktig og balansert bilde av miljøskaden må utreder forsterke konsekvens-
vurderingene i analysens trinn 1 og 2 med faglige rimelighetsvurderinger. Dette kan for eksempel 
være aktuelt der tap av små delområder av forholdsvis vanlige typer kan gi et urimelig stort bidrag til 
den totale konsekvensgraden for alternativet, som vist i eksempel i egen boks. 
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TRINN 2
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet 
konsekvensutredning av hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema. 
Referansealternativet, som er det konsekvensene måles i forhold til, utgjør konsekvensgrad 
0. I håndbok V712 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele alternativer, se 
figur 6. Kriteriene er veiledende. Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes 
ut fra kunnskap om hva som berøres.

Figur 6 (hentet fra håndbok V712): Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.
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Tabell 6-6  Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene

Tabell trinn 3
Referanse-
alternativ

Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D

Landskapsbilde 0

Friluftsliv / by- og bygdeliv 0

Kulturarv 0

Naturmangfold 0

Naturressurser 0

Avveining

Samlet vurdering 0

Rangering

Forklaring til rangering

Tabell 6-7  Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer

Alle alternativer rangeres, og rangeringen beskrives/begrunnes tekstlig. Det beste alternativet skal 
rangeres som nummer 1. Bare dersom alternativer vurderes å være likeverdige, kan de få lik rang. 

For å tydeliggjøre forskjellene i rangeringene mellom alternativene, gis det i tillegg en kort forklaring 
til rangeringen i tekst og stikkordspreget i siste rad i Tabell 6 6. I beskrivelsen av rangering er det 
viktig å få fram hvor store forskjellene mellom alternativer faktisk er, for eksempel «alternativ A (rang 
2) vurderes som tydelig bedre enn alternativ C (rang 3), men er marginalt dårligere enn alternativ B 
(rang 1)». Slik vurdering er særlig viktig dersom det er små forskjeller i konsekvensgradene. Dersom 
det er knyttet større usikkerhet til noen av alternativene enn andre, må dette framgå. 

I de tilfeller der det er mange alternativer som vurderes, kan alternativene samles i rangeringsgrupper, 
for eksempel slik
 - best
 - nest best
 - nest dårligst
 - dårligst

Tabell 6-7 Skala og veiledning for konsekvensvurdering i trinn 3.

Skala Trinn 3: Kriterier for fastsettelse av samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer

Kritisk negativ 
konsekvens

Alternativet medfører svært alvorlig miljøskade. Brukes unntaksvis.
Minst ett av de fem temaene har kritisk negativ konsekvens 

Svært stor negativ 
konsekvens

Alternativet vil medføre svært stor miljøskade.
Minst to av de fem temaene har svært stor negativ konsekvens

Stor negativ 
konsekvens 

Alternativet vil medføre stor miljøskade. 
Minst to av de fem temaene har stor negativ konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens

Alternativet er vesentlig dårligere enn referansealternativet
Minst to av de fem temaene har middels negativ konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens

Alternativet er noe dårligere enn referansealternativet
Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere

Ubetydelig 
konsekvens

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansealternativet
Positive og negative konsekvenser oppveier hverandre. 
Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere.

Positiv 
konsekvens

Alternativet vil være bedre enn referansealternativet
Minst to temaer med positiv konsekvens. 
Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere 

Stor positiv 
konsekvens

Alternativet vil være vesentlig bedre enn referansealternativet
Overvekt av temaer med positiv konsekvens. 
Ingen temaer kan ha dårligere enn noe negativ konsekvens.

Detaljerte vurderinger av de mest aktuelle alternativene
I noen utredninger kan det være krevende å veie prissatte og ikke-prissatte virkninger opp mot 
hverandre. Det vises til kapittel 7.2 for mer detaljert beskrivelse av hvordan dette kan gjøres. 

Noen ganger vil alternativ(er) som er best eller nest best for ikke-prissatte tema gi svært dårlig netto 
nytte i den prissatte delen av analysen. Hvis de beste alternativene for prissatte konsekvenser 
samtidig slår dårlig ut for de ikke-prissatte temaene har vi en uavklart situasjon som krever en mer 
detaljert vurdering. Nemlig en vurdering av hvilke vesentlige miljøvirkninger som skiller alternativene. 

Det er her viktig å identifisere og beskrive hvilke ikke-prissatte tema og delområder som utgjør den 
beslutningsrelevante forskjellen på to eller flere alternativer. For å kunne gjøre en mer systematisk 
vekting, vises det til omtale av Break-even-analyse i kapittel 7. Det er naturlig at områder eller 
strekninger med særlig høy konsekvensgrad får fokus i en slik analyse, jamfør konfliktkartet. Forhold 
som kan være viktig i denne vurderingen er (i) klumping av særlig store konflikter, (ii) strekninger 
med lav konfliktgrad, (iii) avlastning av områder, (iv) irreversible versus reversible tiltak, (v) fleksi-
bilitet/handlerom for justeringer i neste planfase. 

Analysen konkluderer i form av en tverrfaglig oppsummering som beskriver de viktige forskjellene 
mellom alternativer.

11

TRINN 3
I trinn 3 gjøres en vurdering av de ulike alternativene for alle fagtemaene samlet. 
Referansealternativet, som er det konsekvensene måles i forhold til, utgjør konsekvensgrad 
0. I håndbok V712 er det utarbeidet en skala for samlet vurdering av alternativene, se figur 
7. I den samlete vurderingen skal summen av de ikke-prissatte temaene vurderes som en 
helhet.

Figur 7 (hentet fra håndbok V712): Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer.
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Temaet omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap 
til det uberørte naturlandskap.

Landskapsbildet er satt sammen av landskapskomponentene kuperte koller, med åpen 
furuskog og noen innslag av enkeltstående grantrær og løvtrær, hogstflater, myrdrag/våtmark 
og åpent jordbrukslandskap til beite/forproduksjon.

Koller og skrenter er en kvalitet i området i dag, særlig Rudsåsen fremstår som et 
tydelig landskapselement. Herfra er det utsikt over fjellene som ligger på andre siden av 
Fiskumvannet, men det er ingen tydelige verdifulle siktlinjer herifra.

Bekkedraget langs eksisterende tursti er også et landskapselementer som oppleves av de 
som ferdes gjennom området. 

Verdi:
Verdien av områdene i planen er vurdert ut i fra gjeldende områdeplan. Det vil si at 
landskapsbildet og synlighet fra omgivelsene vurderes i forhold til områdeplanens størrelser 
og utforming og nærhet. Generelt kan en si at områder med bebyggelse får ingen verdi. 
Områder i planen som påvirker landskapsbildet positivt får verdi fra “noe verdi” til “svært 
stor verdi”.

Påvirkning:
Påvirkning vurderes utifra forskjellene mellom gjeldende områdeplan og nytt forslag til 
detalregulering. Virkningen vurderes både fra fjernt og nært hold. 
Hovedforskjellen mellom områdeplan og nytt planforslag er at næringsarealene er redusert, 
grøntarealene økt, BYA redusert og det er gitt rom for økt byggehøyde for noen av feltene. I 
tillegg er feltene justert slik at veier og byggeområder er bedre tilpasset eksisterende terreng. 

Konsekvens:
Ny plan er en optimalisering av gjeldende områdeplan. Endring av konsekvens vil derfor ikke 
være dramatiske, men vil kunne gi forringing og forbedring av landskapsbildet. Konsekvensen 
er vurdert ut i fra delområder som igjen er grunnlag for en samlet vurdering.

4. FAGTEMA: LANDSKAPSBILDE OG BEBYGGELSE
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Tabell 6-16 Verdikriterier for fagtema landskapsbilde 

Verdi
ASPEKTER

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi

Visuelle kvaliteter Delområde uten 
visuelle kvaliteter

Delområde med 
noen visuelle 
kvaliteter

Delområde med 
gode visuelle 
kvaliteter, eller 
kvaliteter av lokal 
betydning

Delområde med 
særlig gode 
visuelle kvaliteter, 
eller kvaliteter av 
regional betyd-
ning

Delområde med 
unike visuelle kva-
liteter, eller kvalite-
ter av nasjonal og/
eller internasjonal 
betydning

Helhet 
Variasjon

Delområde med 
dårlig balanse 
mellom helhet og 
variasjon 

Delområde med 
mindre god bal-
anse mellom hel-
het og variasjon

Delområde med 
god balanse mel-
lom helhet og 
variasjon 

Delområde med 
særlig god bal-
anse mellom hel-
het og variasjon

Delområde med 
unik balanse mel-
lom helhet og 
variasjon

Særpreg Delområde uten 
særpreg

Delområde med 
lite særpreg

Delområde med 
særpreg

Delområde med 
stort særpreg

Delområde med 
svært stort særpreg

Byform
Bystruktur

Delområde 
der byformen/ 
bystrukturen 
er fragmentert/
sprengt/ ødelagt

Delområde 
der byformen/ 
bystrukturen er 
noe fragmentert

Delområde med 
god byform/ 
bystruktur

Delområde 
med særlig god 
byform/ bystruk-
tur

Delområde med 
en unik byform/ 
bystruktur

Arkitektur Bebyggelse, byg-
ninger, byrom, 
infrastruktur og 
landskap mangler 
sammenheng. Er 
dårlig tilpasset 
byens skala

Bebyggelse, byg-
ninger, byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen mindre 
gode og/eller lite 
lesbare omgi-
velser. Er mindre 
godt tilpasset 
byens skala

Bebyggelse, byg-
ninger, byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen gode 
og lesbare omgi-
velser. Er tilpasset 
byens skala

Bebyggelse, byg-
ninger, byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen særlig 
gode og lesbare 
omgivelser. Er 
godt tilpasset 
byens skala

Bebyggelse, 
bygninger, byrom, 
infrastruktur og 
landskap danner 
tilsammen unike 
og lesbare omgi-
velser. Er svært 
godt tilpasset 
byens skala

Totalinntrykk Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen gir et 
dårlig totalinn-
trykk

Delområde der 
landskap og be-
byggelse/ anlegg 
til sammen gir 
et noe redusert 
totalinntrykk

Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til 
sammen gir et 
godt totalinntrykk

Delområde 
der landskap 
og bebyg-
gelse/ anlegg 
til sammen gir 
et spesielt godt 
totalinntrykk

Delområde der 
landskap og 
bebyggelse/ 
anlegg til sammen 
gir et unikt total-
inntrykk

Sjeldenhet
Representa-
tivitet 41

Delområdet 
inngår i land-
skapstyper som 
er fåtallig/sjeldne 
regionalt

Delområdet inn-
går i landskaps-
typer som er 
fåtallig/sjeldne
nasjonalt

Forvaltningsprio-
ritet/ Prioriterte 
landskapsom-
råder42 43

Delområdet har 
kvaliteter av lokal 
og/eller regional 
betydning

Delområdet har 
kvaliteter av 
regional og/eller 
nasjonal betydning

Delområdet har 
kvaliteter av nasjo-
nal og/eller inter-
nasjonal betydning

6.4.6 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Vurderinger 
av påvirkning skal relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er kun områder som blir varig 
påvirket, som skal vurderes. Det vises forøvrig til omtalen av påvirkning i kapittel 6.2.3

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene, jamfør kapittel 5.5.1, skal legges til grunn ved 
vurdering av påvirkning. Dette gjelder også avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige 
påvirkninger som følge av andre/framtidige planer, skal ikke inngå i vurderingen. 

41 NiN Landskap
42 Verdifulle landskap, jamfør Forskrift om konsekvensutredning §10 b)
43 Verneområder etter nml §§ 35-39
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TRINN 1

Vurdering av verdi

Håndbok V712 har utarbeidet kriterier for verdisetting av delområder for dette fagtemaet, 
landskapsbilde og bebyggelse. Kriteriene vises i figur 8. Det gjøres en helhetlig vurdering 
av områdets egenskaper basert på ulike kategorier. Kriteriene i figur 8 er brukt som et 
hjelpemiddel for å gi verdi til de ulike delområdene. Vurderingene for delområdene 
begrunnes (se tabell 1) og framstilles på et verdikart (se figur 9).

Figur 8 (hentet fra håndbok V712): Verdikriterier for fagtema landskapsbilde.
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BeskrivelseDelområde Verdi

Uten 
betydning

Middels

Uten 
betydning

Middels

Uten 
betydning

Middels

Eksisterende situasjon: Området består av litt dyrket mark, 
furuskog og snaue hogstflater.
Dagens regulering: Området er regulert til "forretning/
kontor/industri" med 100% BYA der byggene har en høyde 
på 18m. Det er uten visuelle kvaliteter og spesielle særpreg.

Eksisterende situasjon: Området består av litt dyrket mark, 
furuskog og snaue hogstflater.
Dagens regulering: Området er regulert som "naturområde" 
og virker skjermende mot nabobebyggelsen. Området 
skaper en grønn sammenheng sett fra avstand. Det 
bidrar også til å dele opp industriområdet og minker 
fjernvirkningen.

Eksisterende situasjon: Området består av furuskog i kupert 
terreng.
Dagens regulering: Området er regulert som "forretning/
kontor/industri" med 100% BYA der byggene har en høyde 
på 18m. Det er uten visuelle kvaliteter og spesielle særpreg.

Eksisterende situasjon: Området består av litt dyrket mark, 
furuskog og snaue hogstflater. Det går en liten bekk på langs 
av området. 
Dagens regulering: Området er regulert som "naturområde" 
og skaper en visuell sammenheng til områdene 
rundt næringsområdet. Det bryter også opp selve 
næringsområdet, noe som bidrar til å minke fjernvirkningen. 
Bekkedraget ivaretas for å bevare nærvirkningen.

Eksisterende situasjon: Området består av dyrket mark, 
furuskog og snaue hogstflater.
Dagens regulering: Området er regulert som "forretning/
kontor/industri" med 100% BYA. Byggene skal ha en høyde 
på inntil 18m og området er uten særpreg og visuelle 
kvaliteter.

Eksisterende situasjon: Området består av litt dyrket 
mark, furuskog og snaue hogstflater. Det viktigste 
landskapselementet er en kolle som heter Rudsåsen.
Dagens regulering: Område er regulert som "naturområde" 
og er en hensynssone som beskytter kulturmiljøet der. Dette 
bidrar til å redusere fjernvirkningen til næringsområdet.

1

2

3

4

5

6

Tabell 1: Vurdering av verdi for delområde 1-6.



Uten betydning
Noe verdi
Middels verdi
Stor verdi
Svært stor verdi

15

3

2

1

5

6

4

Figur 9: Verdikart for tema landskapsbilde og bebyggelse.
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Tabell 6-17  Veiledning for vurdering av påvirkning 

Tiltakets 
påvirkning 

Forankring og 
lokalisering 

Landskaps- og 
terrenginngrep

Skala Linjeføring
Arkitektonisk 

utforming

Ødelagt/ sterkt 
forringet

Tiltaket er ikke foran-
kret, medfører uhel-
dig fragmentering, 
eller bryter i stor grad 
med landskaps-
bildets karakter

Tiltaket medfører 
en stor endring i 
landskapet, eller 
medfører svært 
skjemmende 
inngrep

Tiltaket dominerer i 
stor grad over land-
skapets skala 

Tiltaket har svært 
dårlig rytme, er 
preget av knekk, 
sprang, har en 
svært uheldig rom-
kurve

Tiltaket fremstår helt 
uten arkitektonisk 
helhet, har svært 
dårlig design

Forringet Tiltaket er dårlig 
forankret, medfører 
fragmentering, eller 
bryter med land-
skapsbildets karakter

Tiltaket medfører 
skjemmende 
inngrep

Tiltaket dominerer 
over landskapets 
skala

Tiltaket har dårlig 
rytme, er preget av 
knekk, sprang, en 
uheldig romkurve 

Tiltaket fremstår i 
liten grad som en 
arkitektonisk helhet, 
har dårlig design

Noe forringet Tiltaket er noe foran-
kret, medfører noe 
fragmentering, eller 
bryter i en viss grad 
med landskaps-
bildets karakter

Tiltaket medfører 
noe skjemmende 
inngrep

Tiltaket dominerer 
noe over landska-
pets skala

Tiltaket har noe 
dårlig rytme, er noe 
preget av knekk, 
sprang, en uheldig 
romkurve. 

Tiltaket fremstår 
i noen grad som 
en arkitektonisk 
helhet, har noe 
dårlig design

Ubetydelig 
endring

Tiltaket er forankret, 
medfører i liten grad 
fragmentering, eller 
bryter i liten grad med 
landskapsbildets 
karakter

Tiltaket medfører 
ikke skjemmende 
inngrep

Tiltaket er tilpasset 
skalaen i landska-
pet, eller er under-
ordnet denne

Tiltaket har god 
rytme, er uten 
knekk eller sprang, 
har en god rom-
kurve 

Tiltaket fremstår 
som en arkitekto-
nisk helhet

Forbedret Tiltaket er godt 
forankret, medfører 
ingen fragmentering, 
eller forsterker land-
skapsbildets karakter 

Tiltaket medfører 
istandsetting av 
ødelagt/sterkt for-
ringet landskap

Tiltaket har en god 
tilpasning til ska-
laen i landskapet, 
eller framhever 
denne

Tiltaket har sær-
lig god rytme og 
romkurve som 
fremhever land-
skapsskulpturen

Tiltaket fremstår 
som en særlig god 
arkitektonisk helhet, 
har god design og 
materialkvalitet 

6.4.7 Konsekvens for delområder (Trinn 1)
Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med vur-
deringen av tiltakets påvirkning. Det vises til veiledning og konsekvensvifte i Figur 6-6 i kapittel 6.2.3.
 
Alle konsekvensvurderinger av delområder må begrunnes av fagutreder. 

Eventuell beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Forslag til skadereduserende tiltak som kan 
bidra til å redusere negative virkninger beskrives av utreder. Slike forslag inngår ikke i vurderingen. 

6.4.8 Konsekvens av alternativer (Trinn 2)
I kapittel 6.2.4 er metoden for samlet vurdering av hele linjer (alternativer) beskrevet. Det vises 
spesielt til tabellen sammenstilling av konsekvenser, Tabell 6-4. Tabell 6-5 angir hvordan konse-
kvensene for delområdene kan sammenstilles.

I den utfylte Tabell 6-4 må det klart fremgå hvilke delområder som er utslagsgivende i den samlete 
vurderingen. Hva som skal vektlegges i hvert enkelt prosjekt, må gjøres på grunnlag av en faglig vur-
dering i det konkrete tilfelle. Dersom alle områder er vektlagt like mye, kan raden «avveining» stå tom. 

For fagtema landskapsbilde må det ved avveiningen framgå hvilke delområder som er vektlagt i den 
samlete vurderingen av det enkelte alternativ. Synlighet av tiltakene vil være sentral i avveiningen og 
beskrives og dokumenteres med illustrasjoner/visualisering (jamfør alternativets influensområde).
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Tiltakets påvirkning

Håndbok V712 har utarbeidet noen påvirkningsfaktorer for dette fagtemaet, landskapsbilde 
og bebyggelse. Faktorene vises i figur 10. Dette er en veiledning for gradering av påvirkning.

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 0-alternativet. Delområde 1-6 fra 
forrige runde er lagt opp på detaljreguleringsplanen, slik at endringene blir godt synlige (se 
figur 39). Vurdering av tiltakets påvirkning for delområdene er begrunnet i tabell 2.

Figur 10 (hentet fra håndbok V712): Veileding for vurdering av påvirkning.
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Vurdering av tiltakets påvirkning er godt forklart gjennom bilder og tekst på de neste sidene, 
og er delt opp i to deler:

1. Nærvirkning: 
Hvordan vil alternativ 1 påvirke nærmiljøet?
Alternativ 1 har noen bygg som er høyere enn byggene i alternativ 0. Den økte takhøyden 
kan ha innvirkning på landskapsbilde. Dette blir forklart ytterligere under avsnitt “nærvirkning 
- med sammenligning av høyder på bygg” på de neste sidene.

Det er planer om å lage en aktivitetspark innenfor planområde i alternativ 1 som vil kunne 
bidra positivt til landskapsbildet. Aktivitetsparken vil ha positiv effekt på nærmiljøet visuelt 
sett i form av et mer variert landskapsbilde og mindre bygg, samt aktivitet i direkte nærhet til 
de nærmeste beboerne. 

2. Fjernvirkning: 
Hvordan vil helheten bli påvirket av alternativ 1?
Området inngår i en større helthet, men det er lite synlig sett fra avstand. Dette er på grunn 
av den tette vegetasjonen og høydeforskjellene i området. Verken alternativ 0 eller alternativ 
1 vil ha nevneverdig effekt på fjernvirkningen til landskapsbildet. Dette blir forklart ytterligere 
under avsnitt “fjernvirkning” på de neste sidene.
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NÆRVIRKNING - MED SAMMENLIGNING AV HØYDER PÅ BYGG:
Den gjeldende reguleringsplanen har fastsatt en høyde på bygg på 18 meter på de ulike 
feltene. I detaljreguleringen er det foreslått å heve høyden til 35m på deler av husene på felt 
C2, C3 og C4.

Illustrasjonene på 
de neste sidene 
viser hvor stor 
innvirkning høyden 
på byggene har 
på nærmiljøet i 
reguleringsområdet.

Alternativ 0
18 m høye bygg med 100 % BYA på angitte bebyggelsesflater

Alternativ 1
Variasjon på byggenes høyde fra 18 til 35m med 60 % BYA

Figur 11: Kart som viser synsvinkelen for illustrasjonene A-G på de neste sidene.
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Alternativ 0
Standpunkt: A
Takhøyde: 18m
Felt A2 (til venstre 
i bildet) er delvis 
regulert til kontor- 
og industriareal 
med takhøyde på 
18m.

Alternativ 1
Standpunkt: A
Takhøyde: 18-35m
Felt A2 er regulert 
til døgnhvileplass.

Nærvirkning: 
Utsikt er forbedret

Tiltakets påvirkning: 
Forbedret

Alternativ 0
Standpunkt: B
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: B
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: 
Døgnhvileplass 
istedet for 
vegetasjonsbuffer

Tiltakets påvirkning: 
Forringet

Figur 12: Modellbilde

Figur 13: Modellbilde

Figur 14: Modellbilde

Figur 15: Modellbilde
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Alternativ 0
Standpunkt: C
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: C
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: 
Bortimot uendret

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Alternativ 0
Standpunkt: D
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: D
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: 
Uendret

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 16: Modellbilde

Figur 17: Modellbilde

Figur 18: Modellbilde

Figur 19: Modellbilde
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Alternativ 0
Standpunkt: E
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: E
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Alternativ 0
Standpunkt: F
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: F
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 20: Modellbilde

Figur 21: Modellbilde

Figur 22: Modellbilde

Figur 23: Modellbilde
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Alternativ 0
Standpunkt: G
Takhøyde: 18m

Alternativ 1
Standpunkt: G
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 24: Modellbilde

Figur 25: Modellbilde
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Dunserud næringsområde
Landskapsanalyse med enkel disposisjonsplanVURDERING AV FJERNVIRKNING

Utbygging på Dunserud vil i liten grad 
være synlig for omgivelsene eller  med-
føre vesentlige konsekvenser sett fra de 
omkringliggende områdene. Avstand, ter-
reng og vegetasjon er med på å redusere 
eksponeringen av en fremtidig næring-
sutbygging. De høye åsene nordvest for 
Dunserud bidrar til at horisontlinjen ikke 
endres ved en eventuell utbygging.

For bebyggelsen i åssidene på andre siden 
av Fiskumvannet vil næringsområdet 
kunne være synlig. Avstanden til Dunse-
rud vil bidra til å redusere fjernvirkninger 
av næringsutvikling. Fra Sundet mellom 
Fiskumvannet og Eikeren vil området  
også bli synlig, men horisontlinjen vil hel-
ler ikke her påvirkes av en næringsutbyg-
ging. Tettstedet Darbu vil ikke se næring-
sområdet, både på grunn av vegetasjonen 
og fordi det ligger lavere enn planområ-
det.

Næringsområdet utgjør en liten del av den 
skogkledde dalsiden, og vil fortsatt frem-
stå som en grønn li.

Illustrasjonen viser de områdene som er vurdert i forhold til fjernvirkning. Klunderud vil se Dunserudområdets utbygging, men av-
standen vil redusere virkningen. Fra Sundet vil også tiltaket bli synlig, men i mindre grad da dette området ligger lavere enn Dunse-
rud. Her vil vegetasjonen skjerme mye for tiltaket.

Nummer 1 - 4 angir posisjon for bildetaking. Bildene er vist på neste side med utfyllende kommentarer.

5,5km

9 km

3
,5

 k
m

14

3

2

C

A

B
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FJERNVIRKNING:
I områdeplanen er det mulig å bebygge områdene 100%. Dette anses som lite realistisk siden 
en må ha arealer for parkering, adkomst og oppstilling. I analysen er derfor den samme 
utnyttelsen (BYA) lagt til grunn i analysen av områdeplan og forslag til detaljregulering. 

Fiskumparken omkranses av skog på alle kanter. Skogen driftes i dag på vanlig måte med 
huggstintervallene på ca 60 år. I analysen legges det til grunn at Fiskumparken stort sett vil ha 
skog rundt seg på alle kanter.

Figur 26: Kart som viser synsvinkelen for bilde A, B og C. Nummeret på kartet henviser til nummeret i hjørnet av 
hvert bilde.
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Vedrørende alternativene:

Fjernvirkningsstudie er basert på en sammelikning av alternativ 0 (dagens områdeplan) og 1 
(foreslått detaljregulering).

Det er også viktig å spesifisere at i alternativ 1 har ikke alle byggene en takhøyde på 35m. Det 
er kun deler av byggene på feltene C2, C3 og C4 som delvis har blitt hevet fra 18 til 35 meter.

Figur 27: Kart som viser hvilke bygg som er 18 og 35m.
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Alternativ 1:
Full utnyttelse av arealer; Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene opplyses hele natten. Noen av byggene i feltene C2, C3 og C4 har høyde på 35m.

A: UTSIKT FRA LILLE SÅSEN
Bildene viser næringsområdet sett fra Lille Såsen.

Figur 28: Modellbilde/fotomontasje
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Alternativ 0: 
Standpunkt A, takhøyde 18 meter.

Alternativ 1: 
Standpunkt A, takhøyde 35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilene viser de 
relevante områdene. 

Figur 29: Modellbilde

Figur 30: Modellbilde
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B: UTSIKT FRA SUNDHAUGEN
Bildene viser næringsområdet sett fra avstand.

Det framkommer av bildene at det er vanskelig å skille mellom alternativ 0 og 1. Inngrepet 
blir tydeligst når man ser på natt-scenarioet der byggeskråningene ikke er revegitert og 
skogen rundt er hugget.

Alternativ 1: 
Fotomontasje der byggefeltet er redigert inn. Byggene har en takhøyde på 18 til 35 meter.

Alternativ 1:
Full utnyttelse av arealer. Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene opplyses hele natten.

Figur 31: Fra Sundhaugen

Figur 32: Modellbilde/fotomontasje
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Alternativ 0: 
Standpunkt B, takhøyde 18 meter.

Alternativ 1: 
Standpunkt B, takhøyde 35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilen viser 
relevant område. 

Figur 33: Modellbilde

Figur 34: Modellbilde
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C: UTSIKT FRA KLUNDERUD
Bildene viser planområdet med bebyggelsen i Darbu i forkant. Tiltaksområdet ligger omlag 
80-100 meter høyere enn Darbu.

Alternativ 1:
Fotomontasje der byggefeltet er redigert inn der aktuelle bygg har høyde på 35 meter.

Alternativ 1:
Full utnyttelse av arealer. Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene er opplyst hele natten. Pilene viser de relevante områdene med 35 meter takhøyde.

Figur 35: Fra Klunderud

Figur 36: Modellbilde/fotomontasje
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Alternativ 1: 
Standpunkt C, takhøyde 35 meter på byggene i høyre del av bilde. Pilen viser de relevant 
område. 

Med revegiterte byggeskråninger vil inngrepet bli mindre synlig som gjør forskjellen på A0 
og A1 mindre fremtredene. Man ser i liten grad forskjell på alternativene sett fra denne 
avstanden.

Alternativ 0: 
Standpunkt C, takhøyde 18 meter.

Figur 37: Modellbilde

Figur 38: Modellbilde
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OPPSUMERING AV PÅVIRKNING:

Figur 39: Delområde 1-6 på detaljreguleringsplanen.
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BeskrivelseDelområde Tiltakets 
påvirkning

Ubetydelig 
endring

Forringet

Ubetydelig 
endring

Ubetydelig 
endring

Ubetydelig 
endring

Forbedret

En liten del øst i delområdet 1 reguleres fra "forretning/
kontor/industri" til SAA (angitte samferdselsanlegg og/eller 
teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte 
hovedformål). Dette får ingen betydning for fjernvirkningen, 
og kan ha noe positiv effekt på nærvirkningen fordi det gir 
mer oversikt og utsyn til tomt 155/7 (se bilder s. 19).

Området blir delvis regulert fra "naturområde" til 
SAA (angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte 
hovedformål). Naturområdet blir dermed redusert og det 
bygges en døgnhvileplass for tungtransport. Dette har i liten 
til ingen grad påvirkning på fjernvirkningen til landskapet, 
men vil ha noe negativ effekt i landskapsbildet på nært 
hold, fordi det reduserer buffersonen mellom den nye 
adkomstveien (SV01-08) og tomt 155/7.

Omreguleres fra "forretning/kontor/industri" til BAA (angitt 
bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål). BYA reduseres fra 100% til 60%. Dette gir 
ingen betydelig forskjell for delområdets fjernvirking (se 
bilder s. 25-31) eller nærvirkning (se bilder s. 19-20).

Delområdet er regulert til "naturområde". Arealet blir 
noe nedjustert i sør og oppjustert i øst. Dette har ingen 
påvirkning på fjern- og nærvirkningen.

Takhøyden heves fra 18 til 35m på 20% av byggene. Dette 
har liten betydning for fjernvirkningen, da avstanden til 
utsiktsplassene er så store (se bilder s. 25-31). Dette har 
også bortimot ingen innvirkning på nærmiljøet (se bilder s. 
21-22).

Delområdet er regulert til "naturområde" og utvides slik 
at det blir et større sammenhengende grøntområde. 
Dette bidrar positivt på fjernvirkningen fordi det deler 
opp næringsområdene noe mer. Det bidrar også positivt 
for nærvirkningen, fordi det gir større buffer mot 
industriområdet.

1

2

3

6

5

4

Tabell 2: Vurdering av påvirkning for delområde 1-6.
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Konsekvens for delområder

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 
vurderingen av tiltakets påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta fra figur 4.

Forslag til avbøtende tilltak:

For at næringsområdet skal bli mindre synlig fra avstand kan man gjøre flere avbøtende tiltak.

Bebyggelse:
-Ikke-reflekterende materialer; bebyggelsen burde kles i materialer som reduserer synlighet 
og refleksjon.
-Fargebruk; fargene på de nye byggene burde være i farger og nyanser som i større grad kan 
“gå i ett” med omgivelsene rundt.
-Belysning; næringsområdet skal ikke ha noen form for effektbelysning på fasadene. Logoer 
burde ikke være plassert på de høyeste fasadene, og skal ikke være opplyst på kveldstid. 
Utendørs belysning med skjermet lyskilde, dempet belysning i inaktive peroder, for eksempel 
med bevegelsessensor.

Grøntarealer:
-Skjøtselsplan; der det legges opp til bledningshogst (plukkhogst) i de grønne delområdene.

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens-
grad

1

2

3

4

5

6

Middels

Uten 
betydning

Uten 
betydning

Uten 
betydning

Middels

Middels

Forringet

Ubetydelig

Ubetydelig

Ubetydelig

Forbedret

Ubetydelig

0

-

0

0

+

0

Tabell 3: Konsekvensgraden for delområde 1-6.
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TRINN 2

Konsekvens av alternativer

Konsekvensgraden for delområdene er lagt inn i tabell 4 under 1-alternativet. 
Referansealternativet/alternativ 0 utgjør konsekvensgrad 0.

Samlet vurdering:

Fiskum næringspark ligger på et platå i et skogsområde. Både topografi og omkringliggende 
skog fører til at næringsområdet er lite synlig fra nærområdene. Området er først og fremst 
synlig fra motsatt side av landskapsrommet. Det vil si fra steder som Lille Såsen, Sundhaugen 
og Klunderud. Fra disse stedene er næringsområdet godt synlig, men den store avstanden 
fører til at virkningen er svært begrenset. I alternativ 1 vil bebyggelsen kunne bli stedvis 
høyere, men avstanden gjør at endret virkningen og dermed konsekvens blir minimal og 
regnes som ubetydelig. 

Darbu ligger nedenfor høyden som næringsområdet ligger på. Topografien gjør at 
næringsområdet ikke er synlig fra Darbu. Eksisterende skog er også med på skjerme 
ytterligere. For Darbu og områdene sør for E134 vil det derfor ikke bli noen endret 
konsekvens.

Det er ett delområde med positiv konsekvensgrad, og ett delområde med negativ 
konsekvensgrad. I sum har alternativ 1 ingen betydelig konsekvens for landskapsbilde og 
bebyggelse sammenlignet med referansesituasjonen i alternativ 0. 

Etter kriteriene i figur 6 er alternativ 1 derfor vurdert til å ha ubetydelig konsekvens for 
landskapsbilde og bebyggelse.

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 5

Delområde 6

Samlet vurdering

0

Alternativ 1

-

0

+

0

0

0

0

Altnernativ 0

0

0

0

0

0

0

Tabell 4: Konsekvens for landskapsbilde og bebyggelse for hvert alternativ.
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Temaet belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet. Temaet omfatter 
alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.

I dag blir området hovedsakelig brukt av turgåere, skigåere og mosjonister. Det brukes også 
av terrengsyklister og orienteringsløpere. Når næringsparken står ferdig kan vi regne med at 
grøntområdene i tillegg vil brukes av de ansatte som jobber i næringsparken, og av sjåfører 
som benytter døgnhvileplassen. Det er også et ønske om å etablere et aktivitetsområde.

Planområdet er en del av et større rekreasjonsområde med skiltede turveier og skiløyper (se 
figur 40). Turveien/skiløyper fra Kolsrudveien til Løkenveien går tvers gjennom planområdet 
og er en viktig forbindelse. Turveien/skiløypen opprettholdes ved å bevare en grønn korridor 
mellom næringsfeltene. Skiløypen langs Løkenveien er en viktig inngangsport for løypenettet 
i nord, og skal tas vare på ved å sette av en grønn buffer mellom næringsområdet og 
Løkenveien. 

Naturen i området består i hovedsak av barskog. Området fremstår som et ganske typisk 
skogsområde i Øvre Eiker, med en fattig til middels rik og middels variert vegetasjon. Skogen 
domineres av furutrær, men innslag av grantrær og ulike løvtrær. Skogen har en frodig 
skogsbunn med mye innslag av blåbær, mose, bregner, lyng og gress.

Næringsutbyggingen tar sikte på å bevare noe av skogen og kollene som befinner seg 
i området i dag, ved å etablere grønne korridorer og naturområder. Målet er å skape 
sammenhengende grøntområder som fungerer som grønne forbindelser gjennom området, 
og som skjerm mot næringsområdet. I ytterkanten av næringsområdet skal det være tett 
skog som skjermer godt, mens inne på næringsområdet skal det plantes til med enkelttrær.

5. FAGTEMA: NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

Bilde 3: Skiltede skiløyper i området. Bilde 4: Stier i området.
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Figur 40: Turveier og skiløyper, framtidig situasjon.
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6.5.5 Vurdering av verdi 
Alle delområder verdisettes og framstilles på verdikart. I Tabell 6-2 er det angitt tegneregler for 
fargebruken på verdikartet. 

Verdien settes på en linjal som er inndelt i fem deler, jf Figur 6-12. Linjalen utgjør x-aksen i 
konsekvensvifta, jf Figur 6-6.

 
 Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor

Figur 6-12  Skala for vurdering av verdi. Linjalen er glidende, pilen kan flyttes bortover for å nyansere  
 verdivurderingen.

Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i Tabell 6-19. Kriteriene i tabellen er et hjelpemiddel for å 
gi verdi til et delområde.

Utreder begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Verdivurderingen bygger logisk opp under 
kriteriet som er brukt.

Tabellen angir verdivurdering knyttet ulike kategori/aspekter. Noen ganger vil flere kategorier/
aspekter være relevant for verdivurderingen. Utreder må i slike tilfelle gjøre en vurdering av hvilke 
kriterier som er mest relevante.

Tabell 6-19 Verdikriterier for fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv

Verdi Uten betydning Noe verdi Middels Stor verdi Svært stor verdi

Bruksfrekvens Mindre bruk Brukes av få Brukes av flere Brukes av mange Brukes av svært 
mange

Betydning Ingen betydning Lokal betydning Lokal/regional 
betydning
Statlig sikret 
friluftsområde

Regional/ nasjo-
nal betydning
Statlig sikret fri-
luftsområde

Nasjonal/ interna-
sjonal betydning
Statlig sikret 
friluftsområde

Kvaliteter Mindre attraktivt 
for opphold

Attraktivt for 
noen grupper

Attraktivt for flere Svært attraktivt/
har særlig gode 
kvaliteter

Særdeles attraktiv/ 
har unike kvaliteter

Kartlagte frilufts-
livområder i 
Naturbase47

C            B                     A

Det må gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene bruksfrekvens, 
betydning og kvalitet:
 - Bruksfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt.
 - Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.
 - Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier. 

Utreder må gjøre en vurdering av hvilke kategorier som er mest relevant, eventuelt om verdi-
vurderingen skal gjøres på bakgrunn av flere kategorier.

47 Områder som er verdsatt i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013. A= Svært viktige friluftsområder. B= Viktige friluftsområder.  
 C= Registrerte friluftsområder.
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TRINN 1

Vurdering av verdi

Håndbok V712 har utarbeidet kriterier for verdisetting av delområder for dette fagtemaet, 
nærmiljø og friluftsliv. Kriteriene vises i figur 41. Det gjøres en helhetlig vurdering av 
områdets egenskaper basert på kategoriene bruksfrekvens, betydning og kvalitet:

- Bruksfrekvens: Et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt.
- Betydning: Handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.
- Kvalitet: Handler om attraktivitet og opplevelsesverdier.

Kriteriene i denne tabellen er brukt som et hjelpemiddel for å gi verdi til de ulike 
delområdene. Vurdering av delområdene begrunnes (se tabell 5) og framstilles på et 
verdikart (se figur 43). 

Følgende spørsmål har vært nyttige for å vurdere verdien til delområdene:

Bruksfrekvens
- Er området mye brukt?
- Er området mye brukt av spesielle grupper?
- Ligger området i sammenheng med andre områder/ferdselslinjer?

Betydning
- Hvor stor betydning har området? Har det betydning også for regionale eller nasjonale 
brukere?
- Har området betydning for spesielle aktiviteter?
- Har området betydning som sosial møteplass?
- Har området noen symbolverdi?
- Er området statlig sikret eller gitt verdi av kommunen eller fylket?

Kvaliteter
- Har området romlige og/eller visuelle kvaliteter som innbyr til opphold eller ferdsel?
- Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter?
- Ligger området i et landskap med spesielle opplevelseskvaliteter?

Figur 41 (hentet fra håndbok V712): Verdikriterier for fagtema nærmiljø og friluftsliv.
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Gjeldende områdereguleringsplan 
er delt opp i 3 delområder. Det er 
kun naturområdene som er delt 
inn, siden det er her kvaliteten 
for nærmiljø og friluftsliv ligger.

3

1

2

Figur 42: Gjeldende områdereguleringsplan, delt inn i 
delområder for temaet nærmiljø og friluftsliv.
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BeskrivelseDelområde Verdi

Middels

Middels

Middels

Delområde 1 består i dag hovedsakelig av barskog, samt 
et parti i nord med snauhogde flater. Deler av området 
1 er en hensynssone. Området har stor betydning for 
beboende i vest, da det vil fungere som en grønn buffer mot 
næringsområdet. I tillegg blir området mye brukt, særlig på 
vinteren. Det går en skiløype langs Løkenveien som fungerer 
som en viktig inngangsport for løypenettet i nord.

Delområde 2 består i dag hovedsakelig av barskog, samt et 
parti i nord med snauhogde flater. Deler av området består 
av en hensynssone som tar sikte på å bevare kulturmiljøet 
som befinner seg der. Det går en turvei/skiløype tvers 
gjennom området som fungerer som en viktig forbindelse 
mellom Kolsrudveien og Løkenveien, og dermed løypenettet 
i nord. Det går også en bekk gjennom dette området.

Delområde 3, Rudsåsen, er en kolle som fremstår som et 
tydelig landskapselement. Området er en hensynssone som 
tar sikte på å bevare kulturmiljøet som befinner seg der. 
Området består i dag hovedsakelig av barskog.

1

2

3

Tabell 5: Vurdering av verdi for delområde 1-3.
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Uten betydning
Noe verdi
Middels verdi
Stor verdi
Svært stor verdi

3
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Figur 43: Verdikart for tema nærmiljø og friluftsliv.
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Tabell 6-20  Veiledning for vurdering av påvirkning.

Tiltakets 
påvirkning 

Opplevelses-
kvalitet

Areal/
omfang

Tilgjengelighet 
/Barriere

Bruk av områ-
det/ferdselfor-
bindelse

Lydbilde

Ødelagt/ 
sterkt forringet

Området er ikke 
lengre attraktivt

Området er 
ødelagt/ 
sterkt redusert

Området er ikke 
lenger tilgjengelig

Området/ For-
bindelseslinjen er 
ikke lengre egnet 
til aktiviteten

Området kan ikke 
lenger brukes pga. 
sterk støyplage

Forringet Tiltaket medfører 
svært redusert 
attraktivitet

Området er 
redusert

Forbindelses-
linjen til området 
har blitt vesentlig 
lengre (omveg)
økt trafikkvolum 
medfører større 
barriere

Tiltaket medfører 
svært redusert 
bruk

 Området får et 
mye dårligere 
lydbilde

Noe forringet Tiltaket medfører 
redusert attrak-
tivitet

Området er noe 
redusert

Forbindelses-
linjen er lagt om 
- medfører noe 
omveg økt trafikk-
volum medfører 
barriere

Tiltaket medfører 
redusert bruk

Området får noe 
dårligere lydbilde

Ubetydelig 
endring

Ingen/liten 
forskjell

Området er 
uendret

Ingen/liten 
forskjell

Ingen/liten 
forskjell

Ingen merkbar/ 
hørbar forskjell

Forbedret Området er 
mer attraktivt

Området er 
utvidet

Eksisterende 
barriere er fjernet 
Områder har blitt 
mer tilgjengelige

Området/ For-
bindelseslinjen 
er bedre egnet 
til aktiviteten

Området har et 
bedre lydbilde

Opplevelseskvalitet
Attraktive uteområder som er en viktig del av trivselen og livskvaliteten. Grønne områder og 
korridorer gir mulighet for rekreasjon, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Natur og kulturverdier er 
med på å skape stedsidentitet og er viktige for den lokale identiteten. 

Figur 6-13  Skala for vurdering av påvirkning.  
 Ingen endring utgjør 0-punktet på  
 skalaen

Sterkt 
forringet 

 

 
Forringet 

 
 

Noe 
forringet 

 
 

Ubetydelig 
endring 

 
Forbedret

Ødelagt

Ingen endring

Stor forbedring

Veiledning for vurdering av påvirkning
Et vegtiltak kan påvirke et område i både negativ 
og positiv retning. Det er bare mulig å beskrive 
påvirkningen på en tilstrekkelig presis måte dersom 
en har god oversikt over hva tiltaket innebærer. 
Utreder må først sette seg inn i hva tiltaket 
representerer for det berørte delområdet. 

Påvirkningsfaktorer for dette temaet er gitt i Tabell 
6-20. Tabellen er en veiledning for gradering av 
påvirkning. Utreder begrunner vurderingene i en 
kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå 
av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen bygger 
logisk opp under kriteriet som er brukt.
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Tiltakets påvirkning

Håndbok V712 har utarbeidet noen påvirkningsfaktorer for dette fagtemaet, nærmiljø og 
friluftsliv. Faktorene vises i figur 44. Dette er en veiledning for gradering av påvirkning.

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 0-alternativet. Delområde 1-3 fra 
forrige runde er lagt opp på detaljreguleringsplanen, slik at endringene blir godt synlige (se 
figur 45). Tiltakets påvirkning for delområdene er begrunnet i tabell 6.

Figur 44 (hentet fra håndbok V712): Veiledning for vurdering av påvirkning.
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Annen veggrunn - grøntarealSVG

Tekniske bygg/konstruksjonerSTB

ParkeringSPA

Angitte samferdselsanlegg og/eller
teknisk infrastrukturtraseer
kombinert med andre angitte
hovedformål

SAA

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur

Naturområde - grønnstrukturGN

VegetasjonsskjermSV

§12-6 - Hensynssoner
Frisikt

Andre sikringssoner

Bevaring kulturmiljø

Båndlegging for regulering etter PBL

Båndlegging etter lov om
kulturminner

§12-7 - Bestemmelseområder
Krav om nærmere undersøkelser,
overvåking og klargjøring av
virkninger

Linjesymbol
Grense for sikringssone
Planens begrensning
Formålgrense
Byggegrense
Frisiktlinje
Grense for angitt hensynssone
Grense for båndleggingssone
Grense for detaljeringssone
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Figur 45: Delområde 1-3 på detaljreguleringsplanen.
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Konsekvens for delområder

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 
vurderingen av tiltakets påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta fra figur 4.

BeskrivelseDelområde Tiltakets 
påvirkning

Noe 
forringet

Forbedret

Ubetydelig 
endring

Den sørlige delen av delområdet 1 reguleres fra naturområde 
til samferdselsanlegg, og det grønne blir dermed redusert. 
Resten av området forblir uendret.

Naturområdet i delområde 2 blir utvidet og området blir 
derfor en del av et større sammenhengende grøntområde. 
Området vil dermed bli mer attraktivt, være bedre egnet til 
aktiviteter og få et bedre lydbilde. I tillegg opparbeides det 
en ny parkeringsplass som gjør området bedre tilgjengelig 
for brukerne. Parkeringsplassen vil forhåpentligvis redusere 
kaoset som oppstår ved Løkenveien om vinteren.

Delområde 3 blir redusert noen steder og utvidet andre 
steder. Totalt vil delområde 8 dermed bli uendret.

1

2

3

1

Delområde

2

3

Middels

Verdi

Middels

Middels

Noe forringet

Påvirkning

Forbedret

Ubetydelig

-

Konsekvens-
grad

+

0

Tabell 7: Konsekvensgraden for delområde 1-3.

Tabell 6: Vurdering av påvirkning for delområde 1-3.
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TRINN 2

Konsekvens av alternativer

Konsekvensgraden for delområde 1-3 er lagt inn i tabell 8 under alternativ 1. 
Referansealternativet/alternativ 0 utgjør konsekvensgrad 0.

I sum vil alternativ 1 ikke medføre vesentlig endring for nærmiljø og friluftsliv sammenlignet 
med alternativ 0/gjeldende områdereguleringsplan fra 2016. Det er få konflikter og 
ingen konflikter med høye konsekvensgrader. Det finnes ett delområde med en negativ 
konsekvensgrad, men dette veies opp av delområdet med en positiv konsekvensgrad.

Etter kriteriene i figur 6 er den samlete konsekvensen for alternativ 1 derfor vurdert til å ha 
en ubetydelig konsekvens for nærmiljø og friluftsliv.

Det skal gjøres noen avbøtende tiltak for å minimere uønskede virkninger av tiltaket:
- Skjøtselsplan for alle grøntområder
- Beholde bekk i dagen
- Forbedre turveiene og skiløypene
- Ny utfartsparkering
- Strømtilførsel for kjøleaggregratene på døgnhvileplassen
- Organisering av bygg

Disse avbøtende tiltakene har som mål å bidra til en positiv økologisk effekt og en positiv 
landskapsmessing virkning. Den nye detaljreguleringsplanen med avbøtende tiltak (alternativ 
1), er en bedre plan enn den gjeldende områdereguleringsplanen (alternativ 0). Alternativ 
1 ivaretar grøntområdene bedre, men virkningen vil ikke være nok til å vurdere alternativ 1 
som en positiv konsekvens.

-

Alternativ 1

0

Alternativ 0

+0

00

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Samlet vurdering 00

Tabell 8: Konsekvens for nærmiljø og friluftsliv for hvert alternativ.
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TRINN 3

Til slutt gjøres en felles vurdering av de ulike alternativene. Konsekvensen fra hvert fagtema 
er ført inn i tabell 9. Referansealternativet/alternativ 0 utgjør konsekvensgrad 0.

Etter kriteriene i figur 7 er den samlete konsekvensen for alternativ 1 vurdert til å ha en 
ubetydelig konsekvens. Det betyr at den nye reguleringsplanen (alternativ 1) ikke vil medføre 
vesentlig endring sammenlignet med den gjeldende områdereguleringsplanen (alternativ 0). 
Selv med avbøtende tiltak vil ikke virkningen være stor nok til å være en positiv konsekvens.

6. SAMLET KONSEKVENS

Landskapsbilde og bebyggelse

Nærmiljø og friluftsliv

0

Alternativ 1

0

Alternativ 0

00

Samlet vurdering 00

Tabell 9: Samlet konsekvens for hvert alternativ.


