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Bakgrunn 
Planområdet ligger på Herbergåsen i Nes kommune i Akershus. Området er på ca. 1200 daa og 
er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende næring og næringsutvikling. Dagens E16 
går gjennom planområdet. Avstand til kommunesenteret Årnes er ca. 9,5 km. I vest grenser 
området til FV482 Funnefossveien. Øst- og nordover grenser området til skog- og 
jordbrukslandskap. Sør for planområdet ligger turområder og spredtbygd bebyggelse.  
 
Hensikten med dette notatet er å redegjøre for landskapsformen i planområdet, samt avklare 
bygningshøyder i ulike områder. Notatet vil brukes for å gi bestemmelser om gesimshøyder, 
utelagring samt å antyde plassering av bygningstyper.  
 
Analysen er gjort som en skrivebordsanalyse med bakgrunn i tilgjengelig informasjon. Snitt er 
hentet fra terrengmodell generert fra kommunens kartdata. Det er ikke gjennomført befaring, men 
det er brukt tilgjengelige skråfoto og bilder. På bakgrunn av dette er det knyttet en viss usikkerhet 
til analysen.  
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Figur 1: Oversiktskart over området. 

 

Planområde 

Området består i dag av eksisterende næringsbebyggelse, skogområder og noe fjell i dagen. 
Skogen består i hovedsak av furuskog med noen innslag av gran og løvskog. Boniteten er 
varierende fra uproduktiv skog til skog med høy bonitet. Vegetasjonen innenfor 
næringsbebyggelsen og langs E16 er uttynnet.  
Planområdet er forholdsvis flatt med varierende høyder. I sørvest skråner landskapet mot toppen 
av Herbergåsen, med høyeste kote på 196. 
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Figur 2: Høydekoter i planområdet og området rundt.  

 
 
 

Fjernvirkning 
For å vurdere eventuell landskapsform er det laget seks snitt som omfatter planområdet og 
omgivelsene rundt. Disse kan brukes til å gi en vurdering av hvor bygg bør plasseres for å gi 
minst mulig fjernvirkning. Videre er det gitt en antydning om hvor utelagring ikke er egnet.  
 
Kommunen har ønsket å vurdere fjernvirkning fra friluftsområdet Eievarden på den andre siden 
av Glomma. Det er knyttet noe usikkerhet til vurderingene da kartgrunnlaget og 
skrivebordsstudier begrenser metoden noe.  
 

Snittplan 

Det er utarbeidet seks snitt som viser terrengforhold innad i planområdet og utenfor. Figur 3 viser 
snittplanen. Plasseringen av snitten er gjort for å forsøke å gi et helhetlig bilde av landskapet i 
området. Snitt E er plassert for å vise fjernvirkning mot Opakermoen, snitt F er plassert for å 
vurdere fjernvirkning fra Eievarden/den andre siden av Glomma. Her er friluftsområder som man 
ønsker at næringsparken ikke skal være synlig fra.  
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Figur 3: Snittplan. 

 
 

Snitt A 

 
Figur 4: Snitt A.  

 
Snitt A går fra øvre del i nord og sørover vest i planområdet. Snittet er på ca. 1321 meter. Som 
figur 4 viser, er terrenget her tilnærmet flatt mot E16/SKV1. Terrenget skråner noe opp mot 
hovedveien, men høydeforskjellene er på under fem meter. Fra den andre siden av hovedveien 
skråner terrenget opp mot Herbergåsen, som har høyeste punkt på 196 moh.  
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Figur 5: Næringsparken sett fra nord. 

 
 
 
 

Snitt B 

 
Figur 6: Snitt B. 

 
Snitt B går fra nord til sør ca. midt i planområdets bredeste del. Snittet er på ca. 1340 meter, og 
viser mindre høydeforskjeller som varierer med ca. åtte meter. Også her viser snittet at terrenget 
er relativt flatt før det skråner svakt opp mot E16/SKV1 og videre sør for hovedveien mot et 
høybrekk på ca. 164 moh. Etter høybrekket heller terrenget nedover og flater deretter ut mot 
plangrensen.  
 
 

Snitt C 

 
Figur 7: Snitt C.  

 
Snitt C går fra nord til sør vest i planområdets bredeste del, og er på ca. 1143 meter. Snittet viser 
at terrenget er jevnt med høydekoter som varierer med ca. fem meter. Terrenget varierer med 
flater og små høybrekk både nord og sør for E16/SKV1.  
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Figur 8: Næringsparken sett fra øst.  

 
 

Snitt D 

 
Figur 9: Snitt D.  

 
Snitt D går fra nord til sør i den østre delen av planområdet. Snittet er på ca. 328 meter. Også her 
er terrenget jevnt med lite variasjoner. Høydene varierer kun med ca. tre meter.  
 
 

Snitt E 

 
Figur 10: Snitt E.  
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Snitt E viser terreng fra Herbergåsen mot Opakermoen i vest. Snittlinjen er generert ut ifra et 
midtpunkt i eksisterende næringsområde nord for E16/SKV1, se snittplan i figur 3. Snittet viser at 
området ved Herbergåsen ligger vesentlig høyere enn områdene ved Opakermoen.  
 
 
 
 
 

Snitt F 

 
Figur 11: Snitt F.  

 
Snitt F viser terreng fra Herbergåsen mot andre siden av Glomma, spesielt mot friluftsområder 
ved Eievarden. Dette området har særlig betydning for friluftsliv i området. Grunnet manglende 
fullstendig kartgrunnlag er det noe usikkerhet knyttet til dette resultatet.  
 

 
Figur 12: Herbergåsen sett fra sørøst.  



Side 8 av 9 

 

 
Figur 13: Herbergåsen sett fra sør.  

 

Anbefalinger  
Planområdet har jevnt over tilnærmet flatt terreng, med forholdsvis små høydeforskjeller over 
større avstander (se snitt A-D). Områdene er stort sett skogkledd. Terrenget hever seg mot 
Herbergåsen i sør. De ordnende elementene i området vil i hovedsak være E16/SKV1, 
internveier samt Herbergåsen.  
 

Fjernvirkning Herbergåsen – Eievarden/friluftsområder 

Herbergåsen danner et landskapsbilde som er mer eller mindre uavbrutt sett fra søndre side av 
Glomma. Å fjerne vegetasjon og etablere høye bygg kan skape brudd i landskapssilhuetten sett 
fra sør (se figur 12 og 13). Det er vil være viktig å tilpasse bygg i terrenget for å unngå slike 
brudd. For å oppnå dette bør man ikke plassere høye bygninger foran eller på de høyeste delene 
i planområdet, og forsøke å bevare vegetasjon som kan virke dempende på fjernvirkningene.    
 

Fjernvirkning Herbergåsen – Opakermoen 

Området rundt Herbergåsen ligger vesentlig høyere enn Opakermoen, se snitt E i figur X. 
Områdene som synes fra Opakermoen er i dag kledd med tett skog og annen vegetasjon. Ved en 
utbygging av feltene BKB1, BKB2 og BKB5 er det naturlig å anta at deler av vegetasjonen blir 
borte. Det er derfor viktig å tenke på plasseringen av bygg slik at man ikke får en uønsket 
fjernvirkning fra områdene på Opaker. Dette betyr at bygg helst ikke bør plasseres i naturlige 
landskapsrygger eller foran eller på markante åser. 
 

Plassering av bygg – gesimshøyder 

Det foreslås å bruke E16/SKV1 som ordnende element og ikke tillate høyeste gesimshøyder mot 
denne. I planbestemmelsene er det foreslått gesimshøyder på 15 meter langs E16/SKV1 og 25 
meter i andre områder. Ved å differensiere bygningshøydene kan man dempe barrieren mellom 
hovedveien og næringsbebyggelsen. Det er imidlertid viktig å tilpasse byggene til terrenget for å 
unngå fjernvirkning fra for eksempel friluftsområdene sør for Glomma. Bevaring av 
kantvegetasjon mellom bebyggelse og vei vil også virke positivt.  
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Utelagring 

Utelagring bør ikke tillates langs E16/SKV1 og internveier. Eksponering av utelagring mot 
hovedveier der mange ferdes vil kunne virke negativt for estetikken i planområdet.  
 

Planering av terreng 

Kommunen har vurdert muligheten for å ta ut masser i Herbergåsen og planere terreng i 
reguleringsplanens felt BKB1-6. En planering av terrenget vil medføre et vesentlig terrenginngrep 
som kan ha betydning for fjernvirkning både fra friluftsområder og Opakermoen. Et masseuttak i 
Herbergåsen vil også gi et annet landskapsbilde langs vei og i eksisterende friluftsområder 
innenfor planområdet. Ved detaljregulering av disse områdene bør det derfor gjøres ytterligere 
utredninger knyttet til landskapsbilde.  
 
 
 


