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SAMMENDRAG 

Utredningen har beskrevet konsekvensene som alternativ 1 har for landskapsbildet på gitte punkter innenfor 
influensområdet, sammenliknet med alternativ 0. Kriteriene for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens er 
hentet fra Håndbok V712, Konsekvensanalyser (SVV, 2018).  

Landskapsbildet mot planområdet er vurdert fra: 

- Blekstad gård (andre siden av Vorma) 

- De tre gravhaugene sørvest for planområdet 

- Deponivegen 2 - 4 

- Nyhus 

- Vesetalléen 20 

Samlet vurderes alternativ 1 til å ha noe (–) til middels (– –) negativ konsekvens for landskapsbildet. Landskapsbildet 
har ulik konsekvens fra de fem analyseområdene, og samlet konsekvensgrad tilsvarer konsekvensen fra Nyhus og 
Miljøparkvegen. For å senke samlet konsekvensgrad skal ikke høyere konsekvensgrader forekomme, eller delområdet 
skal være underordnet. Alle områdene vurderes til å ha lik verdi. 

Mulige avbøtende tiltak: 

- Bygningsmaterialer kan ha mye å si for landskapsbildet. Naturmaterialer eller farger som går igjen i 
landskapet ellers kan bidra til å dempe synligheten av bygningsmassen. 

- Planting av skog for å hindre innsyn.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Ved rullering av kommuneplanen i Nes kommune den 30. juni 2015 ble det avsatt et område (A2) til 

utvidelse av Esval Miljøpark (se figur 1). Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel er det 

igangsatt arbeid med detaljregulering av Esval Miljøpark, inkl. A2. Formålet med planarbeidet er å 

tilrettelegge for næringsvirksomhet basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer (resirkulering av 

avfall). Kommunen har stilt krav om konsekvensutredning, og et av temaene er landskap. 

Målgruppen for utredningen er beslutningstakere og berørte parter.  

 

Figur 1: Kommuneplan for Nes kommune, 2015 - 2030  

1.2 Plan- og influensområde 

Planområde og influensområde er to begrep som benyttes i denne utredningen. Med begrepet 

planområde menes arealene innenfor planavgrensningen for den foreslåtte reguleringsplanen. 

Planområdet er ca. 450 dekar stort. Begrepet influensområde peker på areal som ligger i tydelig 

romlig-visuell tilknytning til planområdet. Her vil en kunne vente at framtidige bygge- og anleggstiltak 

kan bli godt synlig. Hovedfokus i denne utredningen er de visuelle kvalitetene fra ulike punkter i 

influensområdet og hvordan disse påvirkes som følge av planforslaget. Punktene er definert i 

planprogrammet fra 2016. 
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1.3 Overordnede landskapsformer 

Planområdet ligger i et opprinnelig ravinelandskap med raviner som hovedsakelig ligger i øst-vestlig 

retning mot elven Vorma. Landskapet utenfor ravinene er i stor grad åpne, bølgende flater med 

dyrket mark (se figur 2). 

 

Figur 2: Planområdets avgrensning vises med hvit strek. 

1.4 Arealbruk 

Området er preget av aktiviteter relatert til avfall og gjenvinning, delvis av industriell karakter. Det er 

tre bedrifter som driver sin virksomhet på Esval i dag; Esval Miljøpark KF, Nes Miljøpark AS og 

Romerike biogassanlegg (RBA). Esval Miljøpark KF sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert 

virksomhet, deponering og gjenvinning. Nes Miljøpark AS renser jordmasser og deponerer de 

massene som ikke kan gjenvinnes. RBA gjenvinner matavfall og produserer biogass. Figur 3 viser 

arealbruken på Esval slik den er i dag. Den største delen av planområdet ligger innenfor 

eiendomsgrensene til Esval Miljøpark og er derfor prega av industribygg, miljøstasjon og deponi. 

Ellers i planområdet finner vi noe skog og dyrka mark. 
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Figur 3: Dagens arealbruk på Esval Miljøpark 

2 Metode 

2.1 Planprogrammet 

Hvilke temautredinger og valg av metode ble vedtatt i Nes kommunestyre i juni 2016. 

På side 13 i planprogrammet står bl.a. følgende skrevet om utredningen av fagtema landskap og 

fjernvirkning:  

Utredningen skal beskrive og vurdere planforslagets virkninger på landskapsbildet. Det skal 

vurderes om det er behov for avbøtende tiltak. 

Grunnlagsmateriale 

Eksisterende kartgrunnlag, annet tilgjengelig kartmateriale, bilder og foto fra befaring. 

Metode 

Det skal utarbeides en 3 D - modell av planområdet. Det skal utarbeides illustrasjoner med 

utgangspunkt i 3D - modellen som viser fjernvirkning av utbyggingsalternativet. Illustrasjonene skal 

vise dagens situasjon og utbyggingsalternativet (alternativ 1) med maksimal tillatt utnyttelse og 

høyde sett fra følgende punkter: 

- Blekstad gård (andre siden av Vorma) 

- De tre gravhaugene sørvest for planområdet 

- Deponivegen 2 - 4 

- Nyhus 

- Vesetalléen 20  

Illustrasjonene skal inngå i en forenklet landskapsanalyse. Landskapsanalysen skal beskrive 

området og vurdere områdets verdi, vurdere tiltakets påvirkning, samt vurdere 

utbyggingsalternativets konsekvens på landskapsbildet. 
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2.2 Kunnskapsgrunnlag 

2.3 Metode for verdisetting 

Metoden i denne utredningen bygger på Statens vegvesens håndbok V712 om konsekvensanalyser, 

men med forenklet i henhold til planprogrammet. 

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller et miljø er. Verdien angis på en 

glidende skala og markeres med en pil, se figur 4. Tabell 1 viser kriterier for verdivurdering slik den er 

angitt i håndbok V712. 

 

Figur 4: Skala for verdisetting 

Tabell 1: Verdikriterier for fagtema landskapsbilde 

 

2.4 Metode for vurdering av påvirkning 

Vurdering av påvirkning er et uttrykk for tiltakets påvirkninger. Påvirkningene kan være positive eller 

negative og skal vurderes ved å sammenligne referansealternativet (alternativ 0) med alternativ 1. 
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Det er kun områder som blir varig påvirket, som skal vurderes. Vurdering av påvirkning går fra sterkt 

forringet til forbedret, se figur 5. Tabell 2 viser en veiledning for vurdering av påvirkning slik den er 

gitt i håndbok V712. 

 

Figur 5: Skala for vurdering av påvirkning. Skalaen for påvirkning gjenfinnes på y-aksen i 
konsekvensvifta 

Tabell 2: Veiledning for vurdering av påvirkning 

 

2.5 Vurdering av konsekvens 

Vurdering av konsekvens er en sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta» 

beskrevet i håndboken. Konsekvensvifta (vist i figur 6) viser prinsippet for hvordan konsekvens blir 

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

Tabell 3 viser en forklaring til hva de ulike konsekvensgradene betyr. For eksempel betyr én minus (-) 

noe miljøskade for delområdet. 

Tabell 3: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder 

 

2.6 Vurdering av samlet konsekvens 

Det skal gjøres en sammenstilling av konsekvensene for de ulike delområdene og alternativene. 

Sammenstillingen av konsekvenser for et alternativ skal ikke gjøres som en matematisk øvelse basert 

på gjennomsnittlig konsekvens i delområdene. Det skal ligge en faglig vurdering til grunn for samlet 

konsekvensgrad. Antall berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning 

(sumvirkninger) må legges til grunn for vurderingen.  

For å tydeliggjøre konsekvensvurderingene, skal utreder vurdere hvilke alternativer som er best og 

dårligst. Tabell 4 viser hvilke kriterier som ligger til grunn for fastsettelse av samlet konsekvens. 
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Tabell 4: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ  

 

3 Utredning 

3.1 Landskapsregion 

I 2005 gav Norsk institutt for jord og skogkartlegging, NIJOS, ut rapporten Nasjonalt referansesystem 

for landskap, Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. Utredningsområdet er ifølge dette 

referansesystemet å regne som en del av landskapsregion 3, Leirjordsbygdene på Østlandet. Denne 

landskapstypen strekker seg over store deler av regionene Vestfold, Østfold, Akershus, samt Odalen i 

Hedmark. Blant kjennemerkene for landskapsregionen framheves det at landskapet i stor grad består 

av sletteland med mektige løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse. Slettelandet er 

imidlertid mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom. 

Landskapet innenfor regionen opplyses generelt å ha en rolig bølgende topografi. 

Denne overordnede omtalen vurderes i stor grad å samsvare med hovedtrekkene for det landskapet 

en finner innenfor influensområdet.  
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Figur 7: Utredningsområdet ligger innenfor region 3, Leirjordsbygdene på Østlandet, i Institutt for 
skog og landskap sin landskapsregioninndeling. Planområdets plassering er antydet med blått kryss. 
Kartutsnittet er hentet fra NIJOS-rapporten Nasjonalt referansesystem for landskap, Beskrivelse av 
Norges 45 landskapsregioner, 2005.  

3.2 Kulturlandskapet i Vormadalen 

Riksantikvaren arbeider med å utarbeide en oversikt over kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA). Dette skal være et verktøy for kommunene, slik at de kan ivareta viktige 
landskapsverdier i sin planlegging. Nes kommune har foreslått Vormadalen som et potensielt KULA 
landskap. Denne vurderingen er ikke ferdigstilt, og det er derfor ikke avgjort om Vormadalen vedtas 
som kulturlandskap av nasjonal interesse. Figur 8 viser skissert område for Vormadalen 
kulturlandskap (t.v.). Blått omriss er områder som er foreslått ved kommunemøter. Norgeskartet 
(t.h.) viser status i arbeidet med kartleggingen. Mørkeblå fylker betyr at møter med kommunene er 
gjennomført. Akershus fylke (nå en del av Viken) er mørkeblått. Før vurderingen er avsluttet er det 
vanskelig å vite hvordan planforslaget skal forholde seg til foreslått KULA-vurdering. 

Landskapsanalysen tar utgangspunkt i metoden i Statens vegvesens håndbok V712 om 
konsekvensanalyser. Denne metoden er forskjellig fra metoden som vurderer kulturlandskap, og en 
kan derfor få forskjellige verdivurderinger. Hensikten med landskapsanalysen er å vurdere 
fjernvirkningen fra utvalgte utsiktspunkter, mens KULA er en helhetsvurdering av kulturlandskapet.  
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Figur 8: Kartet (t.v.) viser skissert område for Vormadalen kulturlandskap. Blått omriss er områder 
som er foreslått ved kommunemøter. Norgeskartet (t.h.) viser status i arbeidet med kartleggingen. 
Mørke blå fylker betyr at møter med kommunene er gjennomført. Akershus fylke (nå en del av Viken) 
er mørkeblått. 

3.3 Utredningsalternativer 

Utredningen beskriver alternativ 0 (referansealternativet) og alternativ 1 (utvidelse av Esval 

Miljøpark). Alternativ 0 er sammenlikningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved 

alternativ 1. Det betyr at alternativ 0 per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensen av alternativ 

1 viser hvor mye dette alternativet avviker fra alternativ 0 (referansesituasjonen). 

3.3.1 Alternativ 0 (referansealternativet) 

 

Figur 9. Figuren viser gjeldende reguleringsplan for Esval Fyllplass 2 og Holsravina 

Alternativ 0 innebærer en videreføring av gjeldende regulering og legger til grunn 

reguleringsplanenes arealformål for etterbruk. Gjeldende reguleringsplaner er illustrert i figur 8. 
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Figuren viser Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, datert 16.02.1995 og Reguleringsplan 

for Esval – Holsravina, vedtatt 08.09.2015.  

I området som er gult i figuren, er etterbruk satt til enten skog eller dyrka mark. Området som er 

lyserødt og oransje, skal fortsatt benyttes til renovasjonsformål. Romerike biogassanlegg fortsetter 

sin virksomhet som i dag, men kapasitetsutnyttelsen økes fra dagens 60% til 100%. 

Områdene som skal tilsås, vil tilsås som skog med en tresort tilpasset at dette er et avsluttet deponi. 

Innenfor det gule området er det gitt dispensasjon til etablering av jordrensanlegget til Nes Miljøpark 

AS. Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres i disse 

arealene. Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre med den ikke kommersielle 

virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, samt noe omlasting for andre aktører i området som 

tidligere har vært disponert av NG Metall. Komposteringen av hageavfall og biorest flyttes til 

Holsravina, i området som er markert med oransje i kartet. I området A2 i kommuneplanen vil det 

fortsatt være landbruk. Figur 9 illustrerer hvordan Esval Miljøpark vil se ut i alternativ 0. 

 

Figur 10: Illustrasjon som viser alternativ 0 
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3.3.2 Alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark 

 

Figur 11: Illustrasjon som viser alternativ 1 

Alternativ 1 medfører tilrettelegging for avfallsrelatert næringsvirksomhet i deler av dagens anlegg, 

samt felt A2 i kommuneplanen (tilsvarende BV, BKB8 og BKB9 i reguleringsplankart). Deponiene fylles 

ytterligere opp. Deponifronten flyttes nærmere Vorma, men stopper mer enn 100 meter fra 

elvebredden. Holsravinas fyllingsvolum økes, slik at den på sikt vil skjerme noe mot innsyn til resten 

av området. 

I arealene med oppfylt deponi, vil flate deler av området (BKB1) benyttes til anlegg og bygninger. 

Deponifronten og annet skrånende terreng tilsås eventuelt i kombinasjon med etablering av 

solenergianlegg (solceller, solfangere eller lignende). Andre oppfylte områder som ikke tilrettelegges 

for næringsvirksomhet vil gradvis dekkes til med rene masser og tilplantes eller benyttes til 

energianlegg. 

Felt A2 består av flatt terreng uten spesiell fare for setninger. Dette området reserveres derfor blant 

annet til aktiviteter og virksomheter som ikke er egnet på toppen av et deponi. I dette området kan 

det også etableres virksomhet relatert til kompetansebygging, forskning og utvikling, og nyskapning 

innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer.  

For næringsbygg som skal benyttes til håndtering av avfall og industri, er det behov for en takhøyde 

som sikrer fremkommelighet og bruk av ulike typer maskiner. Byggehøyden i utbyggingsalternativet 

er derfor satt til 15 og 20 meter over planert terreng.  

Det etableres en fyllestasjon for biogass og eventuelt andre nullutslipps energibærere i tilknytning til 

området. Et av målene med dette er å legge til rette for at transportører til området går over til null-

utslipps kjøretøy.  
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Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres som i dag. 

Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre med den ikke kommersielle 

virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, kompostering, samt noe næringsaktivitet.  

Det tas utgangspunkt i at gjenvinningsstasjonen forblir i dagens posisjon, men denne kan også flyttes 

ved ønske om annen virksomhet i dette området. Romerike biogassanlegg fortsetter sin virksomhet 

som i dag, men kapasitetsutnyttelsen økes til 100% som for referansealternativet. 

I området i sør-øst (BKB6 og BKB7 i reguleringsplankartet) vil det være arealer som for eksempel kan 

benyttes til oppstilling av renovasjonsbiler og containere. Her vil det også kunne mellomlagres 

masser eller etableres andre anlegg som er i tråd med planens hensikt. Aktuell virksomhet kan være 

solenergi eller samme type virksomhet som drives i BKB1. 

Takhøyden i illustrasjonen tilsvarer maksimal kotehøyde for tak, uansett hvor høyt fyllingen 

avsluttes. Illustrasjon er med maksimal byggehøyde og utnyttelse. Dersom tillatt mellomlagring av 

masser utgjør permanent situasjon for fyllingen, må byggene som etableres være lavere enn det som 

er vist i illustrasjonen. Permanent situasjon med mellomlagring er ikke illustrert. 

3.4 Verdivurdering 

 

Figur 12: Kart som viser lokaliseringen til punktene som skal vurderes innenfor influensområdet 

3.4.1 Blekstad gård (1) 

Figur 13 viser utsikten fra Blekstad gård i alternativ 0. Landskapsbildet fra Blekstad gård består av 

bølgende åkerlandskap som er representativt for regionen. I tillegg ser en det skogkledde 

ravinelandskapet langs Vorma. Landskapsrommet er stort og oversiktlig og planområdet utgjør kun 

en liten del av det totale landskapsrommet. Horisontlinjen er sammenhengende, men brytes opp av 

eksisterende bygg på Esval. Mellomrommene mellom byggene opprettholder siktlinjer til 

bakenforliggende landskap. Området vurderes til å ha gode visuelle kvaliteter og lokal verdi. Samlet 
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verdi av planområdet med omkringliggende landskap sett fra Blekstad gård vurderes til å være 

middels. 

 

Figur 13: Landskapsbildet mot planområdet fra Blekstad gård i alternativ 0 

 

Figur 14: Verdivurdering av planområdet fra Blekstad gård 

3.4.2 Gravhauger (2) 

Figur 15 viser utsikten fra gravhaugene i alternativ 0. Landskapsbildet mot planområdet består av 

bølgende åkerlandskap i forgrunnen og domineres av Esval Miljøpark i bakgrunnen. Landskapet skrår 

opp mot Esval Miljøpark og bakenforliggende landskapsrom er ikke synlig fra gravhaugene. 

Landskapsrommet er lite og planområdet utgjør en stor del av det totale landskapsrommet. 

Horisontlinjen brytes av byggene på Esval Miljøpark. Området vurderes til å ha noen visuelle 
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kvaliteter og lokal verdi. Samlet verdi av planområdet med omkringliggende landskap sett fra 

gravhaugene vurderes til å være middels. 

 

Figur 15: Landskapsbildet mot planområdet fra gravhaugene i alternativ 0 

 

Figur 16: Verdivurdering av planområdet fra gravhauger 

3.4.3 Miljøparkvegen (3) 

Figur 17 viser utsikten fra Miljøparkvegen i alternativ 0. Landskapsbildet består av flatt åkerlandskap i 

forgrunnen og Esval Miljøpark i bakgrunnen. Åsene på andre siden av Vorma er synlige fra 

Miljøparkvegen, men synes ikke i figuren under. Landskapsrommet er stort, flatt og med lite 

variasjon. Skogen mot Veset definerer landskapsrommet mot nord. Mot sør er landskapsrommet 

åpent. Horisontlinjen brytes av byggene på Esval Miljøpark. Området vurderes til å ha noen visuelle 

kvaliteter og lokal verdi. Samlet vurderes planområdet fra Miljøparkvegen til å ha middels verdi. 

 

Figur 17: Landskapsbildet mot planområdet fra Miljøparkvegen i alternativ 0 
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Figur 18: Verdivurdering av planområdet fra Miljøparkvegen 

3.4.4 Nyhus (4) 

Figur 19 viser utsikten fra Nyhus i alternativ 0. Landskapsbildet mot planområdet består av flatt 

åkerlandskap i forgrunnen og Esval Miljøpark i bakgrunnen. Åsene på andre siden av Vorma er synlige 

fra Nyhus, men synes ikke i figuren under. Landskapsrommet er stort, flatt og med lite variasjon. 

Skogen mot Veset definerer landskapsrommet mot nord. Mot sør er landskapsrommet åpent. 

Horisontlinjen brytes av byggene på Esval Miljøpark. Området vurderes til å ha noen visuelle 

kvaliteter og lokal verdi. Samlet vurderes planområdet fra Miljøparkvegen til å ha middels verdi. 

 

Figur 19: Landskapsbildet mot planområdet fra Nyhus i alternativ 0 

 

Figur 20: Landskapsbildet mot planområdet fra Nyhus 

3.4.5 Vesetalléen (5) 

Figur 21 viser utsikten fra Vesetalléen i alternativ 0. Landskapsbildet fra Vesetalléen består av 

åkerlandskap og bakenforliggende skog. Landskapsrommet er stort og oversiktlig og planområdet er 

skult bak skogen. Horisontlinjen brytes opp av skog og andre naturlige elementer. Området vurderes 

til å ha gode visuelle kvaliteter og lokal verdi som samsvarer med landskapet ellers i regionen. Samlet 
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verdi av planområdet med omkringliggende landskap sett fra Vesetalléen vurderes til å være 

middels. 

 

Figur 21: Landskapsbildet mot planområdet fra Vesetalléen i alternativ 0 

 

Figur 22: Verdivurdering av planområdet fra Vesetalléen 

3.5 Vurdering av påvirkning 

3.5.1 Blekstad gård (1) 

Figur 23 viser utsikten fra Blekstad gård i alternativ 1. Bygningsmassen på Esval øker betraktelig, men 

går i ett med horisontlinjen. Ny bygningsmasse medfører at eksisterende siktlinjer mellom byggene i 

alternativ 0 forsvinner. På grunn av avstanden til byggene, vil påvirkningen av bygningsmassen 

reduseres. Tiltaket dominerer noe over landskapets skala fordi det vil være den eneste klyngen med 

store bygninger i området. Tiltaket er noe forankret, medfører noe fragmentering fordi åker og 

ravinelandskapet blir brutt opp av store bygg. Dette bryter i en viss grad med landskapsbildets 

karakter. Landskapsbildet vurderes til å bli noe forringet. 
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Figur 23: Landskapsbildet mot planområdet fra Blekstad gård i alternativ 1 

 

Figur 24: Vurdering av påvirkning på planområdet fra Blekstad gård 

3.5.2 Gravhauger (2) 

Figur 25 viser utsikten fra gravhaugene i alternativ 1. Bygningsmassen på Esval øker betraktelig og 

bryter med horisontlinjen. Bygningsmassen dominerer over landskapets skala fordi de nye 

bygningene i alternativ 1 har et stort volum og vil ligge høyt i terrenget. Tiltaket er et noe 

skjemmende inngrep og på grunn av den korte avstanden til byggene vil landskapsbildet bli forringet. 

Ny bygningsmasse passer likevel inn sammen med allerede eksisterende bygninger på Esval og 

tiltaket er derfor noe forankret i landskapsbildets karakter. Landskapsrommets størrelse og åpenhet 

blir ikke påvirket av tiltaket. Påvirkningen av alternativ 1 fra gravhaugene vurderes derfor til å være 

mellom noe forringet og forringet. 
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Figur 25: Landskapsbildet mot planområdet fra gravhaugene i alternativ 1 

 

Figur 26: Vurdering av påvirkning på planområdet fra gravhaugene 

3.5.3 Miljøparkvegen (3) 

Figur 27 viser utsikten fra Miljøparkvegen i alternativ 1. Bygningsmassen på Esval øker betraktelig og 

bryter med horisontlinjen. Bygningsmassen dominerer over landskapets skala fordi de nye byggene i 

alternativ 1 har et stort volum og stor utstrekning. Ny bygningsmasse passer likevel inn sammen med 

allerede eksisterende bygninger på Esval og utbyggingen er derfor noe forankret i landskapsbildets 

karakter. Landskapsrommets størrelse og åpenhet blir påvirket av tiltaket fordi det vil skape en vegg 

mot bakenforliggende landskap. Tiltaket er et noe skjemmende inngrep og landskapsbildet blir 
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forringet. Påvirkningen av alternativ 1 sett fra Miljøparkvegen vurderes derfor til å gi et forringet 

landskap. 

 

Figur 27: Landskapsbildet mot planområdet fra Miljøparkvegen i alternativ 1 

 

Figur 28: Vurdering av påvirkning på planområdet fra Miljøparkvegen 

3.5.4 Nyhus (4) 

Figur 29 viser utsikten fra Miljøparkvegen i alternativ 1. Bygningsmassen på Esval øker betraktelig og 

bryter med horisontlinjen. Bygningsmassen dominerer over landskapets skala fordi de nye byggene i 

alternativ 1 har et stort volum og stor utstrekning. Ny bygningsmasse passer likevel inn sammen med 

allerede eksisterende bygninger på Esval og utbyggingen er derfor noe forankret i landskapsbildets 

karakter. Landskapsrommets størrelse og åpenhet blir påvirket av tiltaket fordi det vil skape en vegg 

mot bakenforliggende landskap. Tiltaket er et noe skjemmende inngrep og landskapsbildet blir 
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forringet. 

 

Figur 29: Landskapsbildet mot planområdet fra Nyhus i alternativ 1 

 

Figur 30: Vurdering av påvirkning på planområdet fra Nyhus 

3.5.5 Vesetalléen (5) 

Utbyggingen vil ikke bli synlig fra Vesetalléen med mindre skogen hugges ned. Hogst av skogen er 

ikke en del av tiltaket og vurderes derfor ikke i denne landskapsanalysen. Tiltaket vil ikke endre 

landskapsbildet fra Vesetalléen.  
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Figur 31: Landskapsbildet mot planområdet fra Vesetalléen i alternativ 1 

 

Figur 32: Vurdering av påvirkning på planområdet fra Vesetalléen 

3.6 Vurdering av konsekvens for delområdene /utsiktspunktene 

Figur 33 viser konsekvensvifta påført vurdering av verdi og påvirkning fra Blekstad gård (1), 

gravhaugene (2), Miljøparkvegen (3), Nyhus (4) og Vesetalléen (5). Konsekvensgraden er vist med en 

gul sirkel for hvert delområde. Av konsekvensvifta ser man at tiltaket ikke vil ha konsekvenser fra 

Vesetalléen (0). Fra Blekstad gård og gravhaugene vil utbyggingen medføre noe skade for landskapet 

(–). Fra Nyhus og Miljøparkvegen vil utbyggingen ha noe til betydelig skade for landskapet (–/– –). 
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Figur 33: Konsekvensvifta med påført konsekvensgrad for alle observasjonspunktene 

3.7 Avbøtende tiltak 

På side 143 i Statens vegvesens Håndbok V712, står det:  

Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som ikke ligger inne i kostnadene og som kan 

bidra til å minimere/redusere de negative virkningene av tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda 

bedre). Avbøtende tiltak skal ikke inngå i konsekvensvurderingene, men beskrives som en 

tilleggsopplysning til aktuelle alternativ (…). 

Mulige avbøtende tiltak: 

- Bygningsmaterialer kan ha mye å si for landskapsbildet. Naturmaterialer eller farger som går 

igjen i landskapet ellers kan bidra til å dempe synligheten av bygningsmassen. 

- Planting av skog for å hindre innsyn.  
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4 Sammenstilling av konsekvens 

Samlet vurderes alternativ 1 til å ha noe (–) til middels (– –) negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Tabell 5: Sammenstilling av konsekvens 

Utsiktspunkter Alternativ 0 Alternativ 1 

1. Blekstad gård  0 — 

2. Gravhauger 0 — 

3. Miljøparkvegen 0 — / — — 

4. Nyhus 0 — / — — 

5. Vesetalléen 0 0 

Avveining  Samlet konsekvensgrad er 

vurdert lik konsekvensgraden fra 

Miljøparkvegen og Nyhus; noe til 

middels negativ konsekvens  

(–/– –). 

Selv om landskapet i de andre 

områdene har konsekvensen – og 

0, kan ikke den samlete 

konsekvensgraden trekkes ned til 

noe negativ (–). For å senke 

samlet konsekvensgrad skal ikke 

høyere konsekvensgrader 

forekomme, eller delområdet skal 

være underordnet. Alle 

områdene vurderes til å ha lik 

verdi. 

Samlet vurdering 0 — / — — 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering Alternativ 0 har mindre konsekvenser for landskapet enn alternativ 

1. 
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