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4 KONSEKVENSUTREDNING FOR FISKUMPARKEN

Fiskumparken er en 800 mål stor næringspark 
under etablering. Området omfa  es av 
detaljreguleringsplan vedta   22.10.2019 (se 
fi gur 2).

Næringsparken ligger på oversiden av 
E134 i nær  lknytning  l Darbu, et te  sted 
mellom Kongsberg og Hokksund. Darbu 
er et prioritert område for boligvekst i 
Øvre Eiker kommune. Næringsområdet er 
 ltenkt industri, kontor, lager, logis  kk og 

plasskrevende varehandel.

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

1. BAKGRUNN

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

Bilde 1: Godt etablert furuskog i området.
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I 2016 ble områdeplan for Fiskumparken vedta  . Områdeplanen var grunnlag for 
detaljregulering. Arbeidet med detaljreguleringen startet i 2018 og planen ble vedta   2019.

På grunn av  endringer i plan og utvidelse av planområde skal området reguleres på ny. Det 
er krav om en konsekvensvurdering av ny reguleringsplan. Figur 1, 2 og 3 viser områdeplan, 
gjeldende og forslag  l ny detaljregulering. 

Hovedendringene i ny   planforslag: 
• A2 endres fra døgnhvileplass med bevertning  l næringsbebyggelse
• A3 endres fra næringsbebyggelse  l kombinert bebyggelse og anleggsformål 
• Maksimal andel høytlager endres fra 20% BYA  l 30% av tomteareal.
• Inkludere areal for deponering av overskuddsmasser fra tomteopparbeidelsen. Massene 

ny  es  l opparbeidelse av ny landbruksmark samt heving av eksisterende. Eksisterende 
landbruksmark vil også kvalitetsheves. 

• Mer fl eksible høyder innenfor feltene som kan bedre landskaps  lpassingen. Feltene kan 
avtrappes med omkringliggende terreng og veier. 

• Utvidelse av veifylling adkomstvei for å få slakere veifylling og unngå høye murer
• Inkludere LNF-område ved adkomst for å  lre  elegge for planering og arrondering for å 

le  e ønsket skjøtsel.
• Etablere vegetasjonsskjerm mellom A2 og boliger i vest for å muliggjøre etablering av 

skjermingsvoll. 

2. INNLEDNING
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Figur 1: Områdeplan 2016
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Figur 2: Gjeldende detaljreguleringsplan vedta   i 
2019.
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Figur 3: Detaljreguleringsplan.
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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) se�es  
 inn i en tabell

- Vurdering av samlet konsekvens  
 av hvert alternativ

- Rangering av alternativene

-  Konsekvensene for delområdene  
 (fra trinn 1) se�es 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
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Konsekvensanalysen for Fiskumparken er basert på metoden «Ikke-prissa  e konsekvenser», 
beskrevet i vegvesenets håndbok V712 Konsekvensanalyser. Formålet med analysen 
er å frambringe kunnskap om undersøkelsesområdet og virkninger av  ltaket. 
Konsekvensanalysen skal vise hvordan ulike alterna  ver vil kunne påvirke omgivelsene. 

Konsekvensanalysen for Fiskumparken behandler to alterna  ver:
- Alterna  v 0: Gjeldende detaljreguleringsplan (se fi gur 2). De  e er referansesituasjonen/
referansealterna  vet som legges  l grunn for analysen.
- Alterna  v 1: Detaljreguleringsplan (se fi gur 3). Planen skal hele  den analyseres og 
vurderes opp i mot referansealterna  vet/alterna  v 0.

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

Ikke-prissa   metode skal sikre en faglig, systema  sk og enhetlig analyse av de 
konsekvensene et  ltak vil medføre for fagtemaene. Vurderingene gjøres i tre trinn som vist 
i fi gur 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 perspek  v.
- Påvirkning: En vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et defi nert 
 ltak. Påvirkning vurderes i forhold  l referansesituasjonen (alterna  v 0).

- Konsekvens: En vurdering av om et defi nert  ltak vil medføre bedring eller forringelse i et 
område. Konsekvens framkommer ved sammens  lling av verdi og påvirkning.

3. METODE

Figur 4 (hentet fra håndbok V712): Tre hovedtrinn for vurdering av ikke-prissa  e temaer.



StorMiddelsNoe

-

Uten 
betydning

- -

- - - -

Svært stor

- - -

Verdi
Påvirkning

Forbedret

Ødelagt

Sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig endring0

-

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

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 (++++)

Beny�es i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 

får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.
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TRINN 1
Detaljreguleringsplanen deles inn i enhetlige delområder. Et delområde er defi nert som et 
område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. Alle delområder verdise  es 
og frams  lles på verdikart. Det er verdiene i referansesituasjonen som legges  l grunn 
for verdivurderingen. I håndbok V712 er det utarbeidet verdikriterier for det enkelte 
fagtema. I  llegg skal det vurderes hva slags påvirkning det aktuelle  ltaket vil medføre 
på et delområde. Vurderinger av påvirkning relateres  l den ferdig etablerte situasjonen. 
Håndboka har også utarbeidet kriterier som angir graden av påvirkning for hvert fagtema. 
Dere  er skal delområdene konsekvensvurderes hver for seg. Konsekvensgraden for hvert 
delområde framkommer ved å sammens  lle vurderingene av verdi og påvirkning. De  e 
gjøres e  er konsekvensvi  a i fi gur 4.

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus  l 4 pluss (se fi gur 5). De nega  ve konsekvensgradene 
er kny  et  l en verdiforringelse av et delområde, mens de posi  ve konsekvensgradene 
forutse  er en verdiøkning, e  er at  ltaket er realisert.

Figur 5 (hentet fra håndbok V712): Konsekvensvi  a. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å 
sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen.

Figur 6 (hentet fra håndbok V712): Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.



Skala Trinn 2: Kriterier for fastse�else 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 

e� 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 e� eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av 

delområder med positiv konsekvensgrad.
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TRINN 2
E  er at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet 
konsekvensutredning av hvert alterna  v. De  e gjøres for hvert fagtema. 
Referansealterna  vet, som er det konsekvensene måles i forhold  l, utgjør konsekvensgrad 
0. I håndbok V712 er det angi   kriterier for vurdering av konsekvens for hele alterna  ver, se 
fi gur 6. Kriteriene er veiledende. Den samlede konsekvensen for hvert alterna  v må vurderes 
ut fra kunnskap om hva som berøres.

Figur 7 (hentet fra håndbok V712): Kriterier for fastse  else av konsekvens for hvert alterna  v.



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 kny�et større usikkerhet til noen av alternativene enn andre, må de�e 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 fastse�else av samlet konsekvens for ikke-prissa�e temaer

Kritisk negativ 

konsekvens

Alternativet medfører svært alvorlig miljøskade. Brukes unntaksvis.

Minst e� 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 e� 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 e� 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 e� 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.
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TRINN 3
I trinn 3 gjøres en vurdering av de ulike alterna  vene for alle fagtemaene samlet. 
Referansealterna  vet, som er det konsekvensene måles i forhold  l, utgjør konsekvensgrad 
0. I håndbok V712 er det utarbeidet en skala for samlet vurdering av alterna  vene, se fi gur 
7. I den samlete vurderingen skal summen av de ikke-prissa  e temaene vurderes som en 
helhet.

Figur 8 (hentet fra håndbok V712): Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissa  e temaer.
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Temaet omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfa  er alle omgivelsene, fra det te  e bylandskap 
 l det uberørte naturlandskap.

Landskapsbildet er sa   sammen av landskapskomponentene kuperte koller, med åpen 
furuskog og noen innslag av enkeltstående grantrær og løvtrær, hogs  later, myrdrag/våtmark 
og åpent jordbrukslandskap  l beite/forproduksjon.

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

Bekkedraget langs eksisterende turs   er også et landskapselement som oppleves av de som 
ferdes gjennom området. 

Verdi:
Verdien av områdene i planen er vurdert ut i fra gjeldende detaljreguleringsplan. Det vil si at 
landskapsbildet og synlighet fra omgivelsene vurderes i forhold  l gjeldene plans størrelser 
og u  orming og nærhet. Generelt kan en si at områder med bebyggelse får ingen verdi. 
Områder i planen som påvirker landskapsbildet posi  vt får verdi fra “noe verdi”  l “svært 
stor verdi”.

Påvirkning:
Påvirkning vurderes u  fra forskjellene mellom gjeldende detaljreguleringsplan og ny   forslag 
 l detalregulering. Virkningen vurderes både fra  ernt og nært hold. 

Hovedforskjellen mellom gjeldende plan og ny   planforslag er mulighet for variasjon av 
høyder på ferdig terreng innenfor feltene og at mulig andel høytlager er noe økt.  

Konsekvens:
Ny plan er en op  malisering av gjeldende detaljreguleringsplan. Endring av konsekvens vil 
derfor ikke være drama  ske, 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



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
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TRINN 1

Vurdering av verdi

Håndbok V712 har utarbeidet kriterier for verdise   ng av delområder for de  e fagtemaet, 
landskapsbilde og bebyggelse. Kriteriene vises i fi gur 8. Det gjøres en helhetlig vurdering 
av områdets egenskaper basert på ulike kategorier. Kriteriene i fi gur 8 er brukt som et 
hjelpemiddel for å gi verdi  l de ulike delområdene. Vurderingene for delområdene 
begrunnes (se tabell 1) og frams  lles på et verdikart (se fi gur 9).

Figur 9 (hentet fra håndbok V712): Verdikriterier for fagtema landskapsbilde.
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BeskrivelseDelområde Verdi

Uten 
betydning

Middels

Uten 
betydning

Middels

Uten 
betydning

Middels

Middels

Eksisterende situasjon: Området er klargjort for etablering 
av næringsbygg.
Dagens regulering: Området er regulert  l “kombinert 
bygge og anleggsformål” og “næringsbebyggelse” med 75% 
BRA. Maksimal høyde på bygg varierer opp  l 18 meter.

Eksisterende situasjon: Området består av blandingsskog 
med overvekt av barskog.
Dagens regulering: Området er regulert som "naturområde" 
og virker skjermende mot nabobebyggelsen. Området 
skaper en grønn sammenheng se   fra avstand. Det 
bidrar også  l å dele opp industriområdet og minker 
 ernvirkningen.

Eksisterende situasjon: Området består av hogs  later.
Dagens regulering: Området er regulert  l “kombinert 
bygge og anleggsformål” med 60% BRA der byggene har en 
høyde på maksimalt 18m. 

Eksisterende situasjon: Området består av noe skog og 
hogs  later. Det går en liten bekk på langs av området. 
Dagens regulering: Området er regulert som "naturområde" 
og skaper en visuell sammenheng  l områdene 
rundt næringsområdet. Det bryter også opp selve 
næringsområdet, noe som bidrar  l å minke  ernvirkningen. 
Bekkedraget ivaretas i dagen for å berike nærvirkningen.

Eksisterende situasjon: Området består av dyrket mark, 
furuskog og hogs  later.
Dagens regulering: Området er regulert  l 
“næringsbebyggelse” med 100% BYA. Byggene har en høyde 
på maksimalt 18m og høytlager på maksimalt 35m. Andelen 
høytlager er maksimalt 30% av tomteareal. 
Eksisterende situasjon: Området består av noe barskog og 
hogs  later. Det vik  gste landskapselementet er en kolle 
som heter Rudsåsen.
Dagens regulering: Område er regulert som "naturområde" 
og er en hensynssone som besky  er kulturmiljøet der. De  e 
bidrar  l å redusere  ernvirkningen  l næringsområdet.

Eksisterende situasjon: Området består av dyrket mark, 
furuskog og hogs  later. I kommuneplanen er arealet avsa   
 l LNFR. 

Dagens regulering: Området er regulert  l LNFR med 
muligheter for etablering av massemo  ak for humusholdige 
overskuddsmasser fra etableringen av næringsområder. 

1

2

3

4

5

6

7

Tabell 1: Vurdering av verdi for delområde 1-7.



Uten betydning
Noe verdi
Middels verdi
Stor verdi
Svært stor verdi
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3

2

7

1

5

6

4

Figur 10: Verdikart for tema landskapsbilde og bebyggelse.



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 

istandse�ing 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 
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Tiltakets påvirkning

Håndbok V712 har utarbeidet noen påvirkningsfaktorer for de  e fagtemaet, landskapsbilde 
og bebyggelse. Faktorene vises i fi gur 10. De  e er en veiledning for gradering av påvirkning.

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold  l situasjonen i 0-alterna  vet. Delområde 1-7 fra 
forrige runde er lagt opp på detaljreguleringsplanen, slik at endringene blir godt synlige (se 
fi gur 39). Vurdering av  ltakets påvirkning for delområdene er begrunnet i tabell 2.

Figur 11 (hentet fra håndbok V712): Veileding for vurdering av påvirkning.
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Vurdering av  ltakets påvirkning er godt forklart gjennom bilder og tekst på de neste sidene, 
og er delt opp i to deler:

1. Nærvirkning: 
Hvordan vil alterna  v 1 påvirke nærmiljøet?
Alterna  v 1 har noe større omfang av bygg som er høyere enn byggene i alterna  v 0. Den 
økte takhøyden kan ha innvirkning på landskapsbilde. De  e blir forklart y  erligere under 
avsni   “nærvirkning - med sammenligning av høyder på bygg” på de neste sidene.

Det er planer om å lage en ak  vitetspark innenfor planområde i alterna  v 1 som vil kunne 
bidra posi  vt  l landskapsbildet. Ak  vitetsparken vil ha posi  v eff ekt på nærmiljøet visuelt 
se   i form av et mer variert landskapsbilde og mindre bygg, samt ak  vitet i direkte nærhet  l 
de nærmeste beboerne. 

2. Fjernvirkning: 
Hvordan vil helheten bli påvirket av alterna  v 1?
Området inngår i en større helthet, men det er lite synlig se   fra avstand. De  e er på grunn 
av den te  e vegetasjonen og høydeforskjellene i området. Verken alterna  v 0 eller alterna  v 
1 vil ha nevneverdig eff ekt på  ernvirkningen  l landskapsbildet. De  e blir forklart y  erligere 
under avsni   “  ernvirkning” på de neste sidene.



A1

A3

A2

B2

A

B
H

Synsvinkel

Takhøyde 35m

C

D

E

G
F

B1

C1

C3
C2

C4
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NÆRVIRKNING  MED SAMMENLIGNING AV HØYDER PÅ BYGG:
I den gjeldende detaljreguleringsplanen (alterna  v 0) er det  lla   byggehøyde opp  l 18 
meter (unnta   A2 og A3 med henholdsvis 12 og 9 meter). For felt C2, C3 og C4 er det  lla   
med høytlager opp  l 35 på 20% av byggets fotavtrykk. 

I detaljreguleringen (alterna  v 1) er det foreslå   å beholde den  la  e byggehøyden. For felt 
C2, C3 og C4 er andelen høytlager justert  l 30% av tomtearealet. Det  llates større variasjon 
på planert areal innenfor tomtene. 

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

Figur 12: Kart som viser synsvinkelen for illustrasjonene A-G på de neste sidene.
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Alterna  v 0
Standpunkt: A
Takhøyde: 18m (A1)
Felt A2 (  l venstre)
er regulert  l 
døgnhvileplass.

Alterna  v 1
Standpunkt: A
Takhøyde: 18m for 
A1 og 12 for A2
Felt A2 er regulert 
 l næring.

Nærvirkning: 
Utsikt er uendret.

Tiltakets påvirkning: 
Uendret

Alterna  v 0
Standpunkt: B
Takhøyde: 18m for 
B1 (  l høyre).

Alterna  v 1
Standpunkt: B
Takhøyde: 18m for 
B1 (  l høyre). 12 m 
for A2 (  l venstre).

Nærvirkning: 
Næring istedet for 
døgnhvileplass.

Tiltakets påvirkning: 
Uendret

Figur 13: Modellbilde

Figur 14: Modellbilde

Figur 15: Modellbilde

Figur 16: Modellbilde



22 KONSEKVENSUTREDNING FOR FISKUMPARKEN

Alterna  v 0
Standpunkt: C
Takhøyde: 18-35m

Alterna  v 1
Standpunkt: C
Takhøyde: 18-35m 
(med noe høyere 
andel 35m)

Nærvirkning: 
Bor  mot uendret

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Alterna  v 0
Standpunkt: D
Takhøyde: 18-35m 

Alterna  v 1
Standpunkt: D
Takhøyde: 18-35m 
(med noe høyere 
andel 35m)

Nærvirkning: 
Uendret

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 17: Modellbilde

Figur 18: Modellbilde

Figur 19: Modellbilde

Figur 20: Modellbilde
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Alterna  v 0
Standpunkt: E
Takhøyde: 18-35m

Alterna  v 1
Standpunkt: E
Takhøyde: 18-35m 
med noe høyere 
andel 35m

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Alterna  v 0
Standpunkt: F
Takhøyde: 18-35m

Alterna  v 1
Standpunkt: F
Takhøyde: 18-35m

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 21: Modellbilde

Figur 22: Modellbilde

Figur 23: Modellbilde

Figur 24: Modellbilde
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Alterna  v 0
Standpunkt: G
Takhøyde: 18-35m

Alterna  v 1
Standpunkt: G
Takhøyde: 18-35m 
(med noe høyere 
andel 35m)

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 25: Modellbilde

Figur 26: Modellbilde
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Alterna  v 0
Standpunkt: H
Dagens 
landbruksmark,  
skog og regulert 
bebyggelse på felt 
A1

Figur 27: Foto

Alterna  v 1 Fase 1
Standpunkt: H

Nærvirkning: Noe 
endret horisontlinje

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 28: Foto med illustrasjon av Fase 1

Alterna  v 1 Fase 2
Standpunkt: H

Nærvirkning: Noe 
endret horisonlinje, 
åpnere landskap.

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 29: Foto med illustrasjon av Fase 2

Alterna  v 1 Fase 3
Standpunkt: H

Nærvirkning: 
Noe endret 
horisontlinje, 
åpnere landskap. 

Tiltakets påvirkning: 
Ubetydelig endring

Figur 30: Foto med illustrasjon av Fase 3 (avslu  et)
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FJERNVIRKNING:
I gjeldende reguleringsplan er mellom 60 - 75% BRA. For felt C2, C3 og C4 kan 20% av byggets 
fotavtrykk være høytlager med takhøyde opp  l 35m. I ny plan er BRA videreført. Andelen 
høytlager er justert  l 30% av tomteareal.   

Det  llates større variasjon på planert areal innenfor tomtene. De  e kan føre  l “bedre” 
terreng  lpassing av bygg og arealer med mindre høye skjæringer. For  ernvirkningen kan 
de  e gi en possi  v virkning. For å begrense totalhøyde på feltene med  lla   høytlager er det 
lagt inn bestemmelser for maksimal gesimshøyde angi   i kotehøyde. I praksis blir maksimal 
gesimshøyde som i vedta   plan. 

Fiskumparken omkranses av skog på alle kanter. Skogen dri  es i dag på vanlig måte med 
hogs  ntervallene på ca 60 år. I analysen legges det  l grunn at Fiskumparken stort se   vil ha 
skog rundt seg på alle kanter.

Figur 31: Kart som viser synsvinkelen for bilde A, B og C. Nummeret på kartet henviser  l nummeret i hjørnet av 
hvert bilde.
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A3

A2

B2

Takhøyde 35m

B1

C1

C3
C2

C4

27

Vedrørende alterna  vene:

Fjernvirkningstudie er basert på en sammenlikning av alterna  v 0 (dagens 
detaljreguleringsplan) og 1 (foreslå   detaljregulering).

Figur 32: Kart som viser hvilke bygg som er 18 og 35m. For A2 og A3 er byggehøyden 
henholdsvis 12 og 9 meter.
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Alterna  v 1:
Full utny  else av arealer; Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene opplyses hele na  en. Noen av byggene i feltene C2, C3 og C4 har høyde på 35m.

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

Figur 33: Modellbilde/fotomontasje
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Alterna  v 0: 
Standpunkt A, takhøyde 18-35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilene viser 
de relevante områdene.

Alterna  v 1: 
Standpunkt A, takhøyde 18-35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilene viser 
de relevante områdene. Omfanget av høytlager er noe større.

Figur 34: Modellbilde

Figur 35: Modellbilde
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B: UTSIKT FRA SUNDHAUGEN
Bildene viser næringsområdet se   fra avstand.

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

Alterna  v 1: 
Fotomontasje der byggefeltet er redigert inn. Byggene har en takhøyde på 18  l 35 meter.

Alterna  v 1:
Full utny  else av arealer. Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene opplyses hele na  en.

Figur 36: Fra Sundhaugen

Figur 37: Modellbilde/fotomontasje
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Alterna  v 0: 
Standpunkt B, takhøyde 18-35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilen viser 
relevant område. 

Alterna  v 1: 
Standpunkt B, takhøyde 18-35 meter for noen av byggene i høyre del av bildet. Pilen viser 
relevant område. Omfanget av høytlager er noe større.

Figur 38: Modellbilde

Figur 39: 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.

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

Alterna  v 1:
Full utny  else av arealer. Hele skogsområdet rundt utbyggingsfeltet blir hugget ned og 
byggene er opplyst hele na  en. Pilene viser de relevante områdene med 35 meter takhøyde.

Figur 40: Fra Klunderud

Figur 41: Modellbilde/fotomontasje



33

Alterna  v 1: 
Standpunkt C, takhøyde 18-35 meter. Det er deler av byggene på høyre som har høyde 35 
meter (markert med pil).

Med revegiterte byggeskråninger vil inngrepet bli mindre synlig som gjør forskjellen på A0 
og A1 mindre fremtredene. Det vil i liten grad være forskjell på alterna  vene se   fra denne 
avstanden.

Alterna  v 0: 
Standpunkt C, takhøyde 18-35 meter. Det er deler av byggene på høyre som har høyde 35 
meter (markert med pil).

Figur 42: Modellbilde

Figur 43: Modellbilde



Eksisterende arealgrense
Ny arealegrense
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OPPSUMERING AV PÅVIRKNING:

1

2

3

4
5

6

7

Figur 44: Delområde 1-7 på detaljreguleringsplanen.
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BeskrivelseDelområde Tiltakets 
påvirkning
Ubetydelig 
endring

Ubetydelig 
endring

Ingen endring

Ingen endring

Ubetydelig 
endring

Ubetydelig 
endring

En liten del øst i delområdet reguleres fra SAA 
(døgnhvileplass med bevertning)  l næringsbebyggelse. 
De  e får liten eller ingen betydning for nær- og 
 ernvirkningen.

Området blir delvis regulert  l vegetasjonsskjerm. De  e får 
ingen betydning for nær- og  ernvirkningen.

Beholdes som i dag.

Beholdes som i dag.

I gjeldende regulering er det mulig å etablere høytlager på 
20% av BYA. I ny plan er de  e endret  l 30% av tomteareal. 
For å regulere totalhøyde på byggene er det lagt inn 
bestemmelser for maksimal gesimshøyde angi   i kotehøyde. 
I praksis blir maksimal gesimshøyde som i vedta   plan. De  e 
får liten eller ingen betydning for nær- og  ernvirkningen.

Delområdet er regulert  l "naturområde" endres noe i form 
slik at bekk beholdes.  lgrensende næringsareal endres 
også i form.

1

2

3

6

7

5

4

Ubetydelig 
endring

Uregulert område regleres  l LNFR med mulighet for 
massemo  ak. Dagens landbruksmark og skogsarealer 
heves og gjøres om  l sammenhengende landbruksmark. 
Randsonen mot næringsarealene beplantes. Boliger i vest  
vil se mer landbruksmark og randvegetasjon og mindre 
av næringsarealene. Endringen får ingen betydning for 
 ernvirkningen. 

Tabell 2: Vurdering av påvirkning for delområde 1-7.
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Konsekvens for delområder

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 
vurderingen av  ltakets påvirkning. De  e gjøres e  er konsekvensvi  a fra fi gur 4.

Forslag  l avbøtende  lltak (videreført):

For at næringsområdet skal bli mindre synlig fra avstand kan man gjøre fl ere avbøtende  ltak.

Bebyggelse:
-Ikke-refl ekterende materialer; bebyggelsen burde kles i materialer som reduserer synlighet 
og refl eksjon.
-Fargebruk; fargene på de nye byggene burde være i farger og nyanser som i større grad kan 
“gå i e  ” med omgivelsene rundt.
-Belysning; næringsområdet skal ikke ha noen form for eff ektbelysning på fasadene. Logoer 
burde ikke være plassert på de høyeste fasadene, og skal ikke være opplyst på kvelds  d. 
Utendørs belysning med skjermet lyskilde, dempet belysning i inak  ve peroder, for eksempel 
med bevegelsessensor.

Grøntarealer:
-Skjøtselsplan; der det legges opp  l fl ersjiktet skog mellom naboer og næringsarealer.

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens-
grad

1

2

3

4

5

6

7

Middels

Uten 
betydning

Uten 
betydning

Uten 
betydning

Middels

Middels

Middels

Ubetydelig

Ubetydelig

Ingen endring

Ubetydelig

Ubetydelig

Ingen endring

Ubetydelig

0

0

0

0

0

0

0

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

Konsekvens av alterna  ver

Konsekvensgraden for delområdene er lagt inn i tabell 4 under 1-alterna  vet. 
Referansealterna  vet/alterna  v 0 utgjør konsekvensgrad 0.

Samlet vurdering:

Fiskum næringspark ligger på et platå i et skogsområde. Både topografi  og omkringliggende 
skog fører  l at næringsområdet er lite synlig fra nærområdene. Området er først og fremst 
synlig fra motsa   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  l at virkningen er svært begrenset. I alterna  v 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. Topografi en gjør at 
næringsområdet ikke er synlig fra Darbu. Eksisterende skog er også med på skjerme 
y  erligere. For Darbu og områdene sør for E134 vil det derfor ikke bli noen endret 
konsekvens.

E  er kriteriene i fi gur 6 er alterna  v 1 derfor vurdert  l å ha ubetydelig konsekvens for 
landskapsbilde og bebyggelse.

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 5

Delområde 6

Delområde 7

Samlet vurdering

0

Alterna  v 1

0

0

0

0

0

0

0

0

Altnerna  v 0

0

0

0

0

0

0

0

Tabell 4: Konsekvens for landskapsbilde og bebyggelse for hvert alterna  v.
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Temaet belyser  ltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet. Temaet omfa  er 
alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet  l å drive frilu  sliv som 
helsefremmende og trivselsskapende ak  vitet 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  llegg vil brukes av de ansa  e som jobber i næringsparken, og av sjåfører 
som beny  er døgnhvileplassen. Det er også et ønske om å etablere et ak  vitetsområde.

Planområdet er en del av et større rekreasjonsområde med skiltede turveier og skiløyper (se 
fi gur 40). Turveien/skiløyper fra Kolsrudveien  l Løkenveien går tvers gjennom planområdet 
og er en vik  g forbindelse. Turveien/skiløypen oppre  holdes ved å bevare en grønn korridor 
mellom næringsfeltene. Skiløypen langs Løkenveien er en vik  g inngangsport for løypene  et 
i nord, og skal tas vare på ved å se  e av en grønn buff er mellom næringsområdet og 
Løkenveien. 

Naturen i området består i hovedsak av barskog. Området fremstår som et ganske typisk 
skogsområde i Øvre Eiker, med en fa   g  l middels rik og middels variert vegetasjon. Skogen 
domineres av furutrær, 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 befi nner 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 y  erkanten av næringsområdet skal det være te   
skog som skjermer godt, mens inne på næringsområdet skal det plantes  l med enkel  rær.

5. FAGTEMA: NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

Bilde 3: Skiltede skiløyper i området. Bilde 4: S  er i området.
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Figur 45: Turveier og skiløyper, fram  dig situasjon.
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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 

frilu�sområde

Regional/ nasjo-

nal betydning

Statlig sikret fri-

lu�sområde

Nasjonal/ interna-

sjonal betydning

Statlig sikret 

frilu�sområde

Kvaliteter Mindre a�raktivt 

for opphold

A�raktivt for 

noen grupper

A�raktivt for flere Svært a�raktivt/

har særlig gode 

kvaliteter

Særdeles a�raktiv/ 

har unike kvaliteter

Kartlagte frilu�s-

livområder i 

Naturbase47

C            B                     A
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TRINN 1

Vurdering av verdi

Håndbok V712 har utarbeidet kriterier for verdise   ng av delområder for de  e fagtemaet, 
nærmiljø og frilu  sliv. Kriteriene vises i fi gur 41. Det gjøres en helhetlig vurdering av 
områdets egenskaper basert på kategoriene bruksfrekvens, betydning og kvalitet:

- Bruksfrekvens: Et u  rykk for hvor mye og hvor o  e et område blir brukt.
- Betydning: Handler om vik  gheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.
- Kvalitet: Handler om a  rak  vitet og opplevelsesverdier.

Kriteriene i denne tabellen er brukt som et hjelpemiddel for å gi verdi  l de ulike 
delområdene. Vurdering av delområdene begrunnes (se tabell 5) og frams  lles på et 
verdikart (se fi gur 43). 

Følgende spørsmål har vært ny   ge for å vurdere verdien  l 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 ak  viteter?
- Har området betydning som sosial møteplass?
- Har området noen symbolverdi?
- Er området statlig sikret eller gi   verdi av kommunen eller fylket?

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

Figur 46 (hentet fra håndbok V712): Verdikriterier for fagtema nærmiljø og frilu  sliv.
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Gjeldende detaljreguleringsplan 
er delt opp i 3 delområder. Det er 
kun naturområdene som er delt 
inn, siden det er her kvaliteten 
for nærmiljø og frilu  sliv ligger.

3

4

1

2

Figur 47: Gjeldende detaljreguleringsplan, delt inn i 
delområder for temaet nærmiljø og frilu  sliv.
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Delområde 4 består av landbruksmark og skogsområder. 
Landbruksmarken er åpen med spredte åkerholmer og noe 
berg i dagen. Skogsområdene mot øst er nylig avskoget 
og består i av ungskog. Mot vest er skogen godt etablert 
barskog som nærmer seg hogstmoden.  

BeskrivelseDelområde Verdi

Middels

Middels

Middels

Middels

Delområde 1 består i dag hovedsakelig av barskog, samt 
et par   i nord med snauhogde fl ater. Deler av området 
1 er en hensynssone. Området har stor betydning for 
beboende i vest, da det vil fungere som en grønn buff er mot 
næringsområdet. I  llegg blir området mye brukt, særlig på 
vinteren. Det går en skiløype langs Løkenveien som fungerer 
som en vik  g inngangsport for løypene  et i nord.

Delområde 2 består i dag hovedsakelig av barskog, samt et 
par   i nord med snauhogde fl ater. Deler av området består 
av en hensynssone som tar sikte på å bevare kulturmiljøet 
som befi nner seg der. Det går en turvei/skiløype tvers 
gjennom området som fungerer som en vik  g forbindelse 
mellom Kolsrudveien og Løkenveien, og dermed løypene  et 
i nord. Det går også en bekk gjennom de  e 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 befi nner seg der. 
Området består i dag hovedsakelig av barskog.

1

2

3

4

Tabell 5: Vurdering av verdi for delområde 1-4.
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Uten betydning
Noe verdi
Middels verdi
Stor verdi
Svært stor verdi

3

4

1

2

KolsrudveienE1
34

Lø
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Figur 48: Verdikart for tema nærmiljø og frilu  sliv.



Tiltakets 

påvirkning 

Opplevelses-

kvalitet

Areal/

omfang

Tilgjengelighet 

/Barriere

Bruk av områ-

det/ferdselfor-

bindelse

Lydbilde

Ødelagt/ 

sterkt forringet

Området er ikke 

lengre a�raktivt

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 

a�raktivitet

Området er 

redusert

Forbindelses-

linjen til området 

har bli� vesentlig 

lengre (omveg)

økt trafikkvolum 

medfører større 

barriere

Tiltaket medfører 

svært redusert 

bruk

 Området får et 

mye dårligere 

lydbilde

Noe forringet Tiltaket medfører 

redusert a�rak-

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 a�raktivt

Området er 

utvidet

Eksisterende 

barriere er fjernet 

Områder har bli� 

mer tilgjengelige

Området/ For-

bindelseslinjen 

er bedre egnet 

til aktiviteten

Området har et 

bedre lydbilde
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Tiltakets påvirkning

Håndbok V712 har utarbeidet noen påvirkningsfaktorer for de  e fagtemaet, nærmiljø og 
frilu  sliv. Faktorene vises i fi gur 44. De  e er en veiledning for gradering av påvirkning.

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold  l situasjonen i 0-alterna  vet. Delområde 1-3 fra 
forrige runde og delområde 4 er lagt inn på detaljreguleringsplanen, slik at endringene blir 
godt synlige (se fi gur 45). Tiltakets påvirkning for delområdene er begrunnet i tabell 6.

Figur 49 (hentet fra håndbok V712): Veiledning for vurdering av påvirkning.
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Ny arealegrense
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3

1

2

4

Figur 50: Delområde 1-3 på detaljreguleringsplanen.
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Konsekvens for delområder

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 
vurderingen av  ltakets påvirkning. De  e gjøres e  er konsekvensvi  a fra fi gur 4.

BeskrivelseDelområde Tiltakets 
påvirkning
Ingen endring

Ubetydelig 
endring

Ingen endring

Området beholde som i dag.

Mindre endring av grensene. Liten bekk/vassdrag beholdes. 
Området mellom B1 og C1 heves mest mulig slik at turveien 
oppleves mest mulig lys og åpen. 

Området beholde som i dag.

1

2

3

4

1

Delområde

2

3

4

Middels

Verdi

Middels

Middels

Middels

Ingen endring

Påvirkning

Ingen endring

Ingen endring

Ubetydelig

0

Konsekvens-
grad

0

0

0

Ubetydelig 
endring

Delområde 4 blir eksisterende landbruksmark hevet og 
skogsområder opparbeidet  l landbruksmark. 

Tabell 7: Konsekvensgraden for delområde 1-4.

Tabell 6: Vurdering av påvirkning for delområde 1-4.
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TRINN 2

Konsekvens av alterna  ver

Konsekvensgraden for delområde 1-4 er lagt inn i tabell 8 under alterna  v 1. 
Referansealterna  vet/alterna  v 0 utgjør konsekvensgrad 0.

I sum vil alterna  v 1 ikke medføre vesentlig endring for nærmiljø og frilu  sliv sammenlignet 
med alterna  v 0. Det er få konfl ikter og ingen konfl ikter med høye konsekvensgrader. 

E  er kriteriene i fi gur 6 er den samlete konsekvensen for alterna  v 1 derfor vurdert  l å ha 
en ubetydelig konsekvens for nærmiljø og frilu  sliv.

Avbøtende  ltak videreføres i danne planen:
- Skjøtselsplan for alle grøntområder
- Beholde bekk i dagen
- Forbedre turveiene og skiløypene
- Ny u  artsparkering
- Organisering av bygg

Disse avbøtende  ltakene har som mål å bidra  l en posi  v økologisk eff ekt og en posi  v 
landskapsmessing virkning. 

0

Alterna  v 1

0

Alterna  v 0

00

00

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Samlet vurdering

0

0

0

0

Tabell 8: Konsekvens for nærmiljø og frilu  sliv for hvert alterna  v.


