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SAMMENDRAG 

Denne konsekvensutredningen er utarbeidet i sammenheng med forslag til områdereguleringsplan for 

Gylderåsen i Våler kommune. Planforslaget legger til rette for utbyggingen av kraftkrevende industri 

innenfor planområdet. 

I henhold til det vedtatte planprogrammet for planarbeidet er en rekke fagtemaer utredet, og 

ytterligere tema er gitt en vurdering. Alle temaene er samlet i denne rapporten og vurdert både for 

seg og samlet sett. Som et ledd i prosessen med konsekvensutredningen er skadereduserende tiltak 

og anbefalinger fra de ulike fagene blitt innarbeidet i planforslaget. 

Fagtemaene som er utredet og vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen og planarbeidet er: 

› Naturmangfold 

› Landskap 

› Naturressurser 

› Kulturminner og kulturmiljø 

› Friluftsliv og nærmiljø 

› Trafikk 

› Klima, energi og miljø 

› Barn og unges oppvekstsvilkår 

› Folkehelse 

› Næringsutvikling – lokal, regionale og nasjonale virkninger 

› Geotekniske forhold 

› Massehåndtering 

› Teknisk infrastruktur 

› Flom og overvann 

› Universell utforming 

› Risiko og sårbarhet 

Planforslaget vurderes å være i samsvar med overordnede planer og føringer. Foreslått arealbruk og 

utnyttelse legger til rette for industriell utvikling og flere nye arbeidsplasser i regionen. Planforslaget 

forventes å gi positive konsekvenser for økonomisk og samfunnsmessig utvikling lokalt og regionalt, 

og har fått verdien noe til stor positiv konsekvens for temaet næringsutvikling. 

Den positive samfunnsnytten må veies opp mot de negative konsekvensene av planforslaget. 

Transformasjonen av et hovedsakelig ubebygd skogsområde til bebyggelsesformål vil gi negative 

virkninger for natur, landskap, friluftsliv, kulturmiljø og trafikk.  

For enkelte av temaene i konsekvensutredningen kreves det at det gjøres supplerende vurderinger 

når det foreligger konkrete utbyggingsforslag prosjektforslag innenfor planområdet. Dette gjelder 

spesielt klima, energi og miljø, teknisk infrastruktur, geoteknikk og hydrologi. Det er derfor knyttet 

krav til dette gjennom reguleringsbestemmelsene, hovedsakelig gjennom utarbeidelsen av 

miljøoppfølgningsplan. 

Det er usikkerhet knyttet til temaet trafikk, med tanke på at man foreløpig ikke vet hvilken spesifikk 

virksomhet som vil etablere seg i planområdet. Kraftkrevende industri kan ha varierende tetthet av 

arbeidsplasser og ulikt transportbehov. Utredningen av trafikk tar utgangspunkt i en situasjon som av 

forslagsstiller vurderes som et maksimalt scenario, og de trafikale konsekvensene må vurderes i lys av 

dette. Utviklingen av planområdet forventes uansett å skje over tid, og trafikken antas å øke gradvis. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for etablering av plass- og kraftkrevende industri på 

Gylderåsen.  

Planområdet ligger i Våler kommune, mot grensen til Vestby kommune i vest, og er omtrent 2 190 

dekar stort. Det er i hovedsak ubebygd og skogkledt, med unntak av næringsområdet Nike med 

tilhørende privat atkomstvei. Planområdet avgrenses av Sånerveien i nord og øst, og Moss og Våler 

næringspark samt Fv.120 Hobølveien i sør. I vest grenser planområdet til deler av Mossemarka.  

For en nærmere beskrivelse av planområdet og planforslaget, vises det til planbeskrivelsen som følger 

planen og konsekvensutredningen. 

1.2 Utredningsplikt og fastsetting av planprogram 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 

tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. "Forskrift om konsekvensutredninger" skal sørge for at 

hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt ved utarbeidelse av planer og etablering av tiltak. Hvilke 

planer og tiltak som omfattes av forskriften, og som utløser krav om konsekvensutredning, framgår av 

§ 6.  

Planforslaget faller inn under forskriftens § 6b jf. Vedlegg 1, punkt 24, "næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 

000m² ". Planforslaget vil føre til at området tilrettelegges for næringsbebyggelse med samlet 

bruksareal over 15.000 m², og skal dermed konsekvensutredes. 

Planprogram ble vedtatt av Våler kommune den 20.4.2018, i forkant av planarbeidet. I henhold til 

planprogrammet er det følgende utredningsbehov i tilknytning til områdereguleringsplanen og 

konsekvensutredningen: 

› Naturmangfold 

› Landskapsbilde 

› Naturressurser 

› Kulturminner/-miljø 

› Friluftsliv og nærmiljø 

› Trafikk 

› Klima, energi og miljø 

› Barn og unges oppvekstvilkår 

› Folkehelse 

› Nasjonale, regionale og lokale virkninger (næringsutvikling) 

 

I tillegg skal det gjennom planforslaget gjøres rede for følgende temaer: 

 

› Geotekniske forhold 

› Massehåndtering 

› Teknisk infrastruktur 
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› Overvannshåndtering 

› Flom (naturgitte forhold) 

› Universell utforming 

 

Det er utarbeidet egne fagnotateter i forbindelse med temaene: Naturmangfold, Landskapsbilde, 

Kulturminner og kulturmiljø, Friluftsliv og nærmiljø, Trafikk, Klima, energi og miljø, Nasjonale, 

regionale og lokale virkninger, Geotekniske forhold, Overvannshåndtering, Flom og Vann- og avløp. 

Notatene følger planen og konsekvensutredningen som vedlegg. 

 

De øvrige temaene ovenfor, som ikke er gjenstand for egne notater, er belyst gjennom beskrivelser 

og vurderinger i denne rapporten. Vurderinger og konklusjoner er også gjengitt i planbeskrivelsen.  
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2 PLANOMRÅDET 

 
Figur 1 Planområdet. 
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3 UTREDNINGSALTERNATIVER - 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

3.1 0-alternativet 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere 

reguleringsplanen. 0-alternativet er et utredningsalternativ, ikke et planalternativ. 0-alternativet 

innebærer at dagens situasjon beholdes uendret, inkluderte gjeldende planer.  

3.2 Utredningsalternativet 

Utbyggingsalternativet legger opp til en utvikling av planområdet til industriformål, se Figur 2. Det er 

presisert i reguleringsbestemmelsene hvilke typer industri som kan etableres innenfor planområdet.  

Utbyggingsalternativet medfører:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Hele industriområdet gjerdes antagelig inn og blir utilgjengelig for offentligheten 
 
 

Det planlegges for hovedatkomst fra fv. 120 Hobølveien via eksisterende næringsområde Moss og 

Våler næringspark. Eksisterende atkomst fra fv. 1026 Sånerveien skal kunne benyttes som 

beredskapsatkomst, men kun etter godkjent detaljreguleringsplan. 

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen og kapittel 3.3 nedenfor. 

3.3 Forslag til reguleringsplan 

3.3.1 Hensikten med planforslaget 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av kraftkrevende industri. 

3.3.2 Arealbruk 

Arealformål (pbl. §12-5) 

Planområdet viser følgende fordeling av arealformål:  

› Bebyggelse og anlegg  

Industri            1872,2 daa  (85,7 %) 

› Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift  

LNFR           312,9 daa  (14,3 %)  

 

 

TOTALT:           2185,2 daa  
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Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5, nr.1)  

Industri, felt BI: Omfatter arealer avsatt til kraftkrevende industri. Innenfor områdene tillates det 

etablert næringsbebyggelse rettet mot kraftkrevende industri. Det tillates ikke etablert 

publikumsrettet næring, eller andre transportkrevende nærings-/industriformål, som frembringer 

ytterligere trafikk og parkeringsbehov. 

Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (pbl. §12-5, nr.5)  

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag, felt L1-4: Omfatter skogs- og naturområder underlagt hensynssoner for 

natur og miljø som sikrer viktige eller verdifulle/viktige naturtyper-/områder og naturmangfold. I 

tillegg omfattes jordbruksarealer som skal sikres i planen, samt vegetasjonsbuffer mot omgivelsene i 

sør/sør-vest.  

Hensynssoner (pbl. §12-6) 

Hensynssone - landskap, H550: Omfatter sone med særlige hensyn/ekstra stor verdi knyttet til 

landskap, videreført fra kommuneplan for Våler kommune, totalt 198,4 daa.  

Hensynssone - bevaring naturmiljø, H560_1-2: Omfatter områder med svært viktig (A-verdi) og viktig 

(B-verdi) naturtype, totalt 127,8 daa.  

Båndleggingssone - båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Omfatter automatisk fredet 

kulturminne (steinalderboplass, ID 283851) og en omkringliggende 5 meter bred sikringssone, 1,1 

daa.  

Faresone - høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1-2: Omfatter byggeforbudsbelte langs 

eksisterende og fremtidig høyspentanlegg, totalt 200,3 daa.  

Bestemmelsesområder (pbl. §12-7) 

Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak, #1: Omfatter arealer til eksisterende skogsområde 

som skal bevares og etableres som vegetasjonsskjerm, totalt 14,4 daa. 

Krav om detaljregulering #2: Omfatter et område hvor områdestabilitet er uavklart, og det må 

gjennomføres detaljregulering før det tillates tiltak, totalt ca. 75 daa. 
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Figur 2 Forslag til plankart. 
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4 KONSEKVENSUTREDNING 

Krav til konsekvensutredningen er gitt i det fastsatte planprogrammet. For det enkelte tema er 

programkravene innledningsvis gjengitt i tabellform. Planprosessen har pågått over flere år og 

innholdet i forslaget til reguleringsplan har utviklet seg. Det kan derfor være noen avvik mellom det 

som er beskrevet i planprogrammet og utredningene som faktisk er gjennomført. Der hvor det er 

substansielle avvik, er kravene fra planprogrammet videreført som krav i forslaget til 

reguleringsbestemmelser. 

Utredningsmetodikk 

Konsekvensutredningen er gjort i henhold til følgende hovedtrinn for hvert fagtema: 

1 Beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet), inkludert verdivurdering for tema der dette er 

relevant. 

2 Beskrivelse av framtidig situasjon og omfanget av endringer etter at planforslaget er 

gjennomført. 

3 Vurdering av hvilke virkninger/konsekvenser disse endringene innebærer for miljø og samfunn. 

Beskrivelse av dagens situasjon er basert på foreliggende datagrunnlag og supplert med befaring og 

nye registreringer der det var behov for dette. 

Konsekvensene er sammenstilt, vurdert tematisk og angitt i en tabell. Det er gjort en kort vurdering 

av kumulative virkninger, og vurdert behovet for gjennomføring av nærmere undersøkelser før 

gjennomføringen av tiltaket. Der det er avdekket krav til nødvendige undersøkelser, er det innarbeidet 

krav om dette i reguleringsbestemmelsene. 

Der hvor det er avdekket negative konsekvenser av planen, er det beskrevet skadereduserende tiltak 

for fagtemaene. Skadereduserende tiltak er så innarbeidet i planen og reguleringsbestemmelsene. I 

kapittel 6.3 oppsummeres skadereduserende tiltak og hvordan de er ivaretatt i planforslaget. 

Det er i flere av fagnotatene tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 

"Konsekvensanalyser" for å definere verdi, påvirkning og konsekvens. Det er imidlertid gjort 

forenklinger og tilpasninger av metodikken som er beskrevet i håndboken. Utredninger og vurderinger 

som ikke har tatt utgangspunkt i denne metodikken, er det gjort en skjønnsmessig vurdering av verdi, 

påvirkning og konsekvens i sammenstillingen av konsekvensutredningen, jf. kapittel 6.1. 

Datagrunnlag 

For temaene som er konsekvensutredet er det utarbeidet egne fagnotater som er vedlagt denne 

hovedrapporten. I kapitlene 4 og 5 følger en tematisk gjennomgang av konsekvensutredningen. 

Innledningsvis er utredningskravet fra planprogrammet oppgitt.  Som tidligere nevnt har 

planprosessen pågått over flere år, og innholdet i planen har modnet. Det er derfor enkelte avvik 

mellom det som beskrives i planprogrammet, innholdet i planforslaget og det som er utredet i 

forbindelse med planforslaget. Utredningsbehovene er ivaretatt, men enkelte er justert noe som følge 

av avveininger underveis. 

De påfølgende beskrivelsene og vurderingene er hovedsakelig oppsummeringer fra de ulike 

fagnotatetene. Der hvor fagtemaene som har vært gjenstand for vurdering har et begrenset omfang, 

og det ikke er utarbeidet egne notater, er vurderingene lagt inn i denne hovedrapporten som helhet.  
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4.1 Naturmiljø og naturmangfold 

Tabell 1 Utredningskrav fra planprogrammet, naturmiljø og naturmangfold 

Naturmiljø og naturmangfold 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Naturmangfold - Kartlegging 

- Virkninger av planforslaget 

- Avbøtende tiltak 

- Vurdering etter 

naturmangfoldlovens kap. 2 

Fagnotat 

4.1.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Området er et innlandsslettelandskap med mindre høydeforskjeller i landskapet. Planområdet ligger 

under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag, jordbruk og 

bebygde flater er dekket av skog. Landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning, med 

spredt bebyggelse, gårdsbruk, næringsområder og større samferdselsanlegg. 

Berggrunnen består av gneis med noe innslag av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av 

morenemateriale, men er stedvis fraværende med større områder preget av bart fjell med tynt 

humusdekke over berggrunnen. I myrområder har det blitt dannet torv, og noe marin leire har samlet 

seg i forsenkninger. 

Det er ni naturtyper og fire økologiske funksjonsområder i planområdet. Disse er beskrevet og vurdert 

i tabellene under, samt vist i figurene. 

Tabell 2 Naturtyper, verdi, påvirkning og konsekvens 

 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

N1 Sørlig nedbørsmyr med lav 

lokalitetskvalitet, nær truet på 

rødlista for naturtyper. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

N2 Gammel furuskog med 8 eldre 

trær på et begrenset areal. 

Usikkerhet knyttet til alder, og 

om de faktisk oppfyller kravene 

til gammel furuskog med gamle 

trær (over 200 år). 

Naturtype med sentral 

økosystemfunksjon og moderat 

lokalitetskvalitet gir stor verdi, 

men verdien justeres ned 

grunnet naturtypens 

begrensede størrelse og 

usikkerhet om skogen faktisk er 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 
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 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

gammel nok til å kartlegges 

etter gjeldende instruks. 

N3 Naturlig fisketom innsjø med A-

verdi (Lødengtjern). Innsjøen er 

leveområdet til en rekke 

hensynskrevende arter. 

Stor Noe forringet. Ingen 

direkte arealinngrep, 

men omdisponering av 

skogområder til 

industri nord og øst for 

tjernet svekker 

vandringsmulighetene 

til salamandere, og 

minsker den 

terrestriske delen av 

leveområdet deres.  

Området er regulert til 

hensynssone bevaring 

naturmiljø, med en 50 

meter buffer rundt 

tjernet i tillegg til 

aktuelle 

vandringsveger. 

Påvirkningsvurderingen 

forutsetter at 

opparbeidelse av 

industriarealene ikke 

endrer 

vannhusholdningen i 

vannet og tilgrensende 

vannsig 

Noe miljøskade 

(-) 

N4 Rik åpen sørlig jordvannsmur 

med svært høy 

lokalitetskvalitet, sterkt truet på 

rødlista for naturtyper. 

Leveområde for rødlistet art 

(orkidéen Myggblom). 

Svært stor Noe forringet. Ingen 

direkte arealinngrep i 

delområdet, men 

tiltaket vil isolere dette 

naturområdet fra 

resten av naturen i 

regionen. Isolasjon vil 

føre til at genflyten 

mellom delområdet og 

resten av regionen 

minsker betraktelig. 

Dette fører til 

forringelse av arealer 

og splitter opp de 

funksjonene som er 

Betydelig 

miljøskade (--) 
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 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

der i dag (redusert 

konnektivitet). 

Området foreslås 

regulert til 

hensynssone bevaring 

naturmiljø. 

Påvirkningsvurderingen 

forutsetter at 

opparbeidelse av 

industriarealene ikke 

endrer 

vannhusholdningen i 

myra og tilgrensende 

vannsig. 

N5 Flere naturtyper med gammel 

skog, herunder gammel skog 

med liggende død ved, stående 

død ved, gamle trær, og 

gammel sumpskog. Det er 

usikkert om skogen faktisk er 

gammel nok til å kartlegges 

etter gjeldende instruks, og 

verdien er justert ned fra stor til 

middels verdi etter nye 

opplysninger om skogens alder i 

planområdet. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

N6 Gammel furuskog med stående 

død ved. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

N7 Gammel furuskog med liggende 

død ved. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

N8 Blanding av rik gransumpskog 

som er sterkt truet naturtype og 

gammel lågurtgranskog som er 

naturtype med sentral 

økosystemfunksjon. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

N9 Gammel furuskog med liggende 

død ved. 

Middels Sterkt forringet, 100% 

arealbeslag 

Betydelig 

miljøskade (--) 

Det er registrert seks rødlistearter i planområdet, myggblom, veikstarr, ulv, gjøk, gulspurv og hare. 

Myggblom er en del av delområde N4. Ulv, hare, gulspurv og gjøk er inkludert i delområde ØF4. Ellers 

er det registrert to delområder som omfatter leveområdet til arter tilknyttet myr/våtmark. 
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Tabell 3 Økologiske funksjonsområder, verdi, påvirkning og konsekvens. 

 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

ØF1 Det er to tidligere registreringer 

av rødlistearten veikstarr nord-

vest for Lødengtjernet. 

Stor Ubetydelig 

endring, ingen 

arealinngrep 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 

ØF2 Økologisk funksjonsområde for 

arter tilknyttet myr/våtmark. 

Noe Noe forringet, 

mindre 

arealinngrep i 

kantsone. 

Noe miljøskade 

(-) 

ØF3 Økologisk funksjonsområde for 

arter tilknyttet myr/våtmark. 

Noe Sterkt forringet, 

100% 

arealbeslag 

Noe miljøskade 

(-) 

ØF4 Økologisk funksjonsområde for 

arter tilknyttet skog. Hele 

planområdet anses som økologisk 

funksjonsområde for blant annet 

ulike viltarter, det er for eksempel 

flere registreringer av ulv og 

gaupe i nærheten. Rådyr og hare 

ble observert under befaring, og 

det ble registrert spor etter elg. 

Gulspurv ble observert på flere 

hogstflater, og gjøk er registrert i 

Artskart. 

Noe Sterkt forringet, 

over 50% 

arealbeslag 

Noe miljøskade 

(-) 
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Figur 3 Registreringskart til venstre, verdikart til 

høyre. 

 

4.1.2 Samlet vurdering naturmangfold 

Tabell 4. Sammenstilling av konsekvens for hvert alternativ. 

Delområder Alt. 0 Alt. 1 

Delområde N1 (0) (--) 

Delområde N2 (0) (--) 

Delområde N3 (0) (0) 

Delområde N4 (0) (--) 

Delområde N5 (0) (--) 

Delområde N6 (0) (--) 

Delområde N7 (0) (--) 

Delområde N8 (0) (--) 

Delområde N9 (0) (--) 

Delområde ØF1 (0) (0) 

Delområde ØF2 (0) (-) 

Delområde ØF3 (0) (-) 
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Delområder Alt. 0 Alt. 1 

Delområde ØF4 (0) (-) 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Middels-stor negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

4.1.3 Skadereduserende tiltak 

For å redusere negativ påvirkning på naturmangfoldet i ferdig etablert situasjon anbefales følgende 

tiltak: 

› Delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) er helt avhengige av at dagens 

vannhusholdning blir opprettholdt. Det er derfor essensielt for ivaretakelse av naturverdiene her at 

opparbeidelse (med evt. sprenging, planering osv) ikke drenerer eller endrer de hydrologiske 

forholdene i og rundt delområdene. Hydrogeolog bør engasjeres i videre planlegging/prosjektering for 

å vurdere og unngå at vannhusholdningen i delområdene blir endret. Dersom disse delområdene blir 

utilsiktet ødelagt som følge av tiltaket vil dette medføre den  høyeste konsekvensgraden (----) for 

fagtema naturmangfold, og det vil stride mot forvaltningsmålene for naturtyper (§4) og arter (§5) i 

naturmangfoldloven.  

› Belysning utformes slik at naturområder ikke blir opplyst. Det anbefales også at all  utebelysning 

skrus av når det er mørkt. 

› Unngå store glassflater da disse kan utgjøre en kollisjonsfare for fugl. 

› Eventuelt nye beplantinger skal være av norske arter, og ikke arter som er oppført på norsk 

fremmedsartsliste. Arter fra nærområdet er foretrukket. 

› Det bør gjennomføres kartlegging av fremmede arter i utredningsområdet så nært anleggsstart 

som mulig, og innarbeide funn fra denne kartleggingen i en miljøoppfølgingsplan. 

› Det skal gjøres nødvendige tiltak for å redusere avrenning av finstoff til vann. Som en del av 

prosjektets kvalitetssystem for prosjekterings-, anleggs- og driftsfasen skal det utarbeides 

miljøoppfølgingsplan. Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at 

tilstandsklassen for resipienten endres. Dersom vann fra anleggsområdet har helse- eller 

miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å 

tilfredsstille ovennevnte krav, skal vannet enten samles opp og leveres til godkjent mottak, eller 

renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng. 

4.1.4 Vurdering etter Naturmangfoldloven 

I dette kapittelet er tiltaket vurdert etter prinsippene for offentlig beslutningstaking i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Prinsippene skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet, 

jamfør naturmangfoldlovens § 7.  
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§ 8 (Kunnskapsgrunnlaget) 

"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet." 

"Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 

gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 

bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet."  

Vurdering av prosjektet: Naturen i området er preget av skog og mindre myrområder. Planområdet 

har blitt befart av naturforvaltere, og nasjonale databaser har blitt undersøkt. Vi har bedt 

Statsforvalter om informasjon angående naturmangfold unntatt offentligheten.  

Tiltaket innebærer regulering av store deler av planområdet til industri. Det skal tas hensyn til noen 

verdifulle naturområder ved å regulere disse (inkludert buffersone rundt) til hensynssone bevaring av 

naturmiljø. Tiltaket medfører ødeleggelse av store naturområder, og alle arealer regulert til industri 

vurderes som ødelagte for naturmangfoldet. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok som beslutningsgrunnlag, men ivaretakelse av de 

hydrologiske forholdene (vannhusholdningen) i og rundt delområde N3 og N4 må løses i videre 

prosjektering: 

Delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) er helt avhengige av at dagens 

vannhusholdning blir opprettholdt. Påvirkningsvurderingene her er gjort med forbehold om at 

opparbeidelse av nærliggende industritomt ikke drenerer eller endrer de hydrologiske forholdene i og 

rundt delområdene. Hydrogeolog bør engasjeres i videre planlegging/prosjektering for å vurdere og 

unngå at vannhusholdningen i delområdene blir endret. Dersom disse delområdene blir utilsiktet 

ødelagt som følge av tiltaket vil dette medføre den høyeste konsekvensgraden (----) for fagtema 

naturmangfold, og det vil stride mot forvaltningsmålene for naturtyper (§4) og arter (§5) i 

naturmangfoldloven. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

"En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet vil bli 

utsatt for."  

Vurdering av prosjektet: Tiltaket medfører ødeleggelse av store sammenhengende naturområder, og 

vil øke den samlede belastningen på skog- og myrøkosystemer i området. Forekomster av 

rødlistearter og verdifulle naturtyper er tatt hensyn til gjennom regulering av hensynssoner, og 

prosjektet vil derfor ikke øke den samlede belastningen på disse så lenge delområde N3 (Lødengtjern) 

og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) og ikke får endrede hydrologiske forhold som følge av 

opparbeidelse av nærliggende industriareal. 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 

kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
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Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."  

Vurdering av prosjektet: Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet. 

Det er usikkerhet rundt virkningene tiltaket kan ha på delområde N3 og N4. Føre-var-prinsippet får 

derfor anvendelse ved å anbefale at hydrogeolog engasjeres i videre planlegging av industrianlegget, 

for å bevare disse naturområdene slik de er i dag. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

"Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets karakter."  

Vurdering av prosjektet: Det antas at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak for å 

redusere risiko og forhindre skade på natur i forbindelse med prosjektet.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering) 

"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater."  

Vurdering av prosjektet: Det er begrenset hvor miljøforsvarlige teknikker som kan legges til grunn ved 

regulering av store arealer til industri. Videre planlegging og anleggsarbeid må forholde seg til 

gjeldende lovverk hva gjelder forurensing og utslipp. 

Lokaliseringen av prosjektet er knyttet til at industrianlegget skal ha tilfredsstillende tilgang på strøm. 

Planleggingen har tatt hensyn til utvalgte verdifulle naturområder ved å regulere disse til hensynssone 

bevaring naturmiljø. 
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4.2 Landskapsbildet 

Landskap 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Landskap - Virkninger av planforslaget 

- Nær-/fjernvirkning 

- Avbøtende tiltak 

Fagnotat 

4.2.1 Dagens situasjon 

I dag fremstår det totale planområdet som et område preget av større skogteiger og skogkledt 

terreng, med innslag av dyrka mark og noen lokale atkomstveier. Til sammen utgjør dette et relativt 

helhetlig kulturlandskap. Området er stort sett ubebygd, men landskapet i og omkring planområdet er 

påvirket og bearbeidet i form av noe jordbruk, næringsområder, trafikkanlegg, 

kraftlinjer/høyspenningsanlegg og spredt bebyggelse. Eksisterende veinett, hovedsakelig fv. 120 og 

fv. 1026, danner visuelle sammenhenger i landskapet. Det ligger to næringsområder med tilhørende 

adkomstveier innenfor området, med reduserte visuelle kvaliteter. Fra nord-vest til sør-øst langs 

planområdet strekker det seg høyspentkabler og –master. Deler av området er snauhogd i dag. På 

nordsiden langs Sånerveien er det etablert små klynger av bebyggelse.  

 
Figur 4: Planområdet er stort sett ubebygd, med unntak av næringseiendommen til Nike Batteriet sentralt 

i området. Det går også kraftlinjer gjennom planområdet. Plangrensen er markert med hvit stiplet strek 

(COWI, 2022). 

Vestre del av influensområdet og deler av planområdet inngår i et helhetlig landskap på tvers av 

kommunegrensene med Vestby og Moss kommuner. Arealene er underlagt hensynssone landskap 

(H550) i kommuneplanens arealdel (2011-2023), og har dermed dokumentert verdi for 

landskapsbildet. Hensynssonen omfatter områder med særlige hensyn/ekstra stor verdi knyttet til 

landskap, som er avsatt rundt Vansjø og Våler Næringspark for å ivareta miljø-, landskaps- og 
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estetiske hensyn. Arealene er kilde til rekreasjon og nedslagsfelt for regional drikkevannskilde. 

Området har også verdi i form av opplevelseskvaliteter, karakteristiske landskapstrekk og biologisk 

mangfold (Våler kommune, 2011). 

 

Figur 5: Hensynssonen for landskap ligger innenfor planområdets sør-vestre del og langs med planområdets 

sørvestre del, her vist med grønn skravur. Plangrensen er vist med svart stiplet linje (COWI, 2022). 
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4.2.2 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, er delt inn i delområder. Delområdene 

er basert på avgrensede områder som fremstår som enhetlige og som skiller seg fra tilgrensede 

delområder. Planområdet er delt i to delområder, med utgangspunkt i landskapstyper, gjennomførte 

registreringer og overordnede planer med tilhørende hensynssoner og forvaltningsinteresse. 

 
Figur 6: Samlet verdikart for tema landskapsbilde. Delområde 1 har stor verdi på grunn av hensynssone for 

landskap, mens delområde 2 har noe verdi på grunn av allmenne visuelle kvaliteter og påvirkning fra nærliggende 

bebyggelse og infrastruktur. Eksisterende næringsområder har ikke verdi for landskapsbildet (COWI, 2022). 
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Unde r følger tabeller som oppsummerer delområdenes verdi, påvirkning og konsekvens for

landskapsbildet. I bunnen av tabellen vises samlet konsekvens. Avveiningen av den samlede

vurderingen vektlegger viktige områder for landskapsverdier, særlig hensynssone lan dskap (H550) i

gjeldende kommuneplan, og en helhetlig faglig vurdering av områdets karakter.

Tabell 5 : Oppsummerende tabell av verdi, påvirkning og konsekvens.

Delområde 1 har stor verdi og vil få betydelig miljøskade ( -- ) . Delområde 2 har noe verdi og vil få

noe miljøskade ( - ).

Samlet vil gjennomføring av tiltaket i henhold til alternativ 1, føre til middels negativ konsekvens

for fagtema landskapsbilde.

4.2.3 Skadereduserende tiltak

Det er i forslag til områdeplanen lagt inn vegetasjonsbuffer (#1) på 30 meter langs store deler av

plan områdets sør - vestre del for å kunne gi en visuell skjerming av tiltaket. For at intensjonen skal

fungere, må det unngås snauhogst innenfor sonen.

Figur 7 : Utklipp fra plankartet.

Røde sirkler markerer

bestemmelsesområde for

bevaring av vegetasjon (1) og

videreføring av hensynssone

H550 (2) (COWI, 2022).

Delområde Overordnet b eskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens

Lødeng - Grav Delområdet utgjør et helhetlig landskap
der landskapsform og vegetasjon
skaper god variasjon. Området inngår i
regionalt prioriterte landskapsområder
og har i tillegg særlig gode visuelle
kvaliteter .

Middels
verdi

F orringet Betydelig
miljø skade

( -- )

Klypen - Nike Det er alminnelige visuelle kvaliteter
knyttet til naturlandskapet på stedet.
E ksisterende næringsområder og
høyspentanlegg trekker kvalitetene og
verdien ned , og skaper fragmentering.

Noe
verdi

Sterkt
f orringet

Noe
miljøskade

( - )

Samlet
vurdering

Middels negativ konsekvens

1



 

 

     

OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN  27  

Områderegulering Gylderåsen – Hovedrapport konsekvensutredning  

Det er et viktig grep å i størst mulig grad ivareta områdets landskapsverdi i form av naturlig terreng, 

vegetasjon og andre karakteristiske landskapstrekk. For å ytterligere sikre dette foreslås følgende 

skadereduserende tiltak:  

› Bygg bør i størst mulig grad ha best mulig terrengtilpasning.  

› Tilplantning bør vurderes for å etablere skjerming innenfor og i ytterkant av området. 

› Det er lagt inn et bestemmelsesområde i plankartet med tilhørende bestemmelser som sikrer at 

vegetasjonen i en buffersoner på 30 meter bevares mellom tilstøtende/nærliggende 

næringsområder for å sikre visuell skjerming av industriområdet. Bestemmelsen sikrer også mot 

snauhogst i  

› I de grønne buffersonene skal skogen bestå (ikke hugges i anleggsfasen) og kan dermed fungere 

som vegetasjonsskjerm. Avgrensningen bør følge terrenget/landskapet, slik at en unngår at rette 

linjer skjærer gjennom fjellknauser som kan beholdes i tråd med kotelinjene i landskapet.  

› Innenfor hensynssone H550 (markert med rød ring nr.2 i Figur 7), som er videreført fra gjeldende 

kommuneplan, bør nye tekniske inngrep og inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype 

unngås. Det anbefales derfor at de områdene som bebygges, får en tett bebyggelse med stor 

utnyttelsesgrad, slik at områdene rundt i størst mulig grad kan skånes for inngrep og samtidig 

utgjøre naturlige buffer-områder som visuelt skjermer omgivelsene for planinngrepet.  

› Det bør utformes en illustrasjonsplan som kan sikre kvaliteter for grønnstruktur og soner for 

visuell skjerming av tiltaket.   
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4.3 Naturressurser 

Naturressurser 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Jord- og skogbruk - Arealbeslag og virkninger av 

planforslaget 

Beskrivelse og vurderinger 

innarbeidet som eget kapittel i 

planbeskrivelsen. 

4.3.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Planområdet er i hovedsak dekket av produktiv skog med gran og furu og noe dyrket mark. Figur 9 

viser registreringskart for naturressurser. Områder med leirholdig jord (marine avsetninger), er for 

det meste dyrket opp. Fulldyrket jord i Våler kommune brukes i hovedsakelig til produksjon av korn 

og oljevekster (SSB, 2020). Fulldyrket mark sto hvete på befaringstidspunktet (Figur 8). Dyrkbar 

mark ligger i forlengelsen av den fulldyrkede marka. Arealene utover de marine avsetningene har et 

tynt lag med løsmasser som gir skog av lav til middels bonitet. 

Utmarksressursene i området er knyttet til storvilt- og småviltjakt. Årlig skytes ca. 100 elg i Våler 

kommune. Minstearealet bak hvert fellingsløyve for elg er 2000 dekar, og for rådyr 300 dekar.   

Planområdet utgjør et areal som tilsier fellingskvote på 1 elg og 3 rådyr. Omfanget av jakt er såpass 

lite at det ikke har økonomisk betydning. Det er ingen fiskevann i planområdet. 

 
Figur 8 Hvete på fulldyrket mark, Foto: COWI 
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Planområdet har ingen overflatevannressurser. Av andre vannressurser finnes to private 

grunnvannsborehull, begge registrert i NGUs grunnvannsdatabase (NGU, GRANADA, 2020). Formålet 

med brønnene er beskrevet som vannforsyning til "annen industri". Det er ikke registrert 

industrimineralressurser, naturstein eller metaller i planområdet (NGU, Mineralressurser, 2020). Det 

er ikke reindrift eller fiskeri i tilknytning til planområdet. 

 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

1 Fulldyrket jord Stor 

Delområdet er 

verdisatt basert 

på verdiklasser 

fra 

jordsmonnkart 

(NIBIO Kilden, 

2022) 

Ubetydelig 

endring, ingen 

arealinngrep 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 

2 Fulldyrket jord Svært stor 

Delområdet er 

verdisatt basert 

på verdiklasser 

fra 

jordsmonnkart 

(NIBIO Kilden, 

2022) 

Ubetydelig 

endring, ingen 

arealinngrep 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 

3 Dyrkbar mark Noe verdi 

Delområdet er 

verdisatt etter 

informasjon fra 

AR5 info (NIBIO 

Kilden, 2022) 

Ubetydelig 

endring, ingen 

arealinngrep 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 

4 Vann, borehull/ fjellbrønn Noe verdi Ødelagt Noe miljøskade 

for delområdet  

(-) 

5 Vann, borehull/ fjellbrønn Noe verdi Ødelagt Noe miljøskade 

for delområdet 

(-) 
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Figur 9 Registeringskart naturressurser til venstre og verdikart til høyre.  

4.3.2 Samlet vurdering naturressurser 

Ingen av delområdene blir påvirket av de to alternativene. For fagtema naturressurser får ikke tiltaket 

betydning, se tabell under. 

Kategori Alt. 0 Alt. 1 

Delområde 1 (0) (0) 

Delområde 2 (0) (0) 

Delområde 3 (0) (0) 

Delområde 4 (0) (-) 

Delområde 5 (0) (-) 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens 

Rangering - - 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner og Kulturmiljø 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Kulturminner og kulturmiljø - Funn innenfor området 

- Virkninger av planforslaget 

Fagnotat 

4.4.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Innen planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne – KM 1, et aktivitets- og 

bosetningsområde. Videre finnes to nyere tids kulturminner: KM 2 – et kullfremstillingsanlegg og KM 

3.1 - tidligere Våler Batteri (B-området). Nord i influensområdet ligger også KM 3.2 - øvrig del av 

tidligere Våler Batteri, KM 4 - et automatisk fredet kulturminne - et bosetningsområde, KM 5 - et 

nyere tids kulturminne, en husmannsplassruin og KM 7 - småbruket Gylderdammen (dels ruin). I 

influensområdet mot vest, ligger KM 6, to kullfremstillingsanlegg. I alt 8 kulturminner. 

Kulturminne 1 er et automatisk fredet kulturminne, som sikres med hensynssone H730 i 

utbyggingsalternativet. Tiltak i nærområdet vil derimot kunne påvirke opplevelsen av kulturminnet og 

gi noe miljøskade. 

Utbyggingsalternativet vil medføre miljøskade på kulturminne 2, et ikke fredet kulturminne, som vil 

måtte fjernes som følge av tiltaket. For kulturminne 3.1 tidligere Våler Batteri (B), vil tiltaket kunne 

medføre direkte påvirkning, dette i likhet med eksisterende reguleringsplan. 

For kulturminne 3.2 og 4, 5, 6 og 7, samt kulturlandskapet nord for planområdet, vil 

utbyggingsalternativet kunne medføre noe indirekte miljøskade ved at opplevelsen av 

kulturlandskapet, kulturminnene eller kulturmiljøene blir påvirket av tiltaket. Graden av påvirkning 

avhenger utforming, plassering av bebyggelse, og øvrige skadereduserende tiltak. 
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Figur 10 Registreringskart med oversikt over kulturminner i plan- og influensområdet. 

Planområdet markert med sort stiplet strek, influensområdet med blått. Kilde: Askeladden 

og COWI AS. 

 
Figur 11 Verdikart for området. Rød = Høy verdi, oransje = middels verdi, gul = noe verdi. 

R angir kulturminnelokasjon. Trekanter viser SEFRAK-registrerte bygninger i askeladdens 

database. Kilde: Askeladden og COWI AS. 

Under følger en oversikt over vernestatus, verneverdi, påvirkning og konsekvens for kulturminner og 

kulturmiljø i plan- og influensområdet. 
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 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

KM1 Bosetnings- og aktivitetsområde, 

automatisk fredet 

Stor Noe forringet Noe miljøskade 

(-) 

KM2 Kullmile, nyere tids kulturminne: 

ikke fredet 

Noe Forringet Noe miljøskade 

(-) 

KM3.1 Tidligere Våler batteri (B-

området), nyere tids kulturminne: 

ikke fredet 

Middels Noe forringet Noe miljøskade 

(-) 

KM4 Bosetnings- og aktivitetsområde, 

automatisk fredet 

Stor Noe forringet Noe miljøskade 

(-) 

KM3.2 Tidligere Våler batteri (A og C-

området), Nyere tids 

kulturminne: ikke fredet 

Middels Noe forringet Noe miljøskade 

(-) 

KM5 Husmannsplass (ruin), 

Nyere tids kulturminne: ikke 

fredet 

Noe Noe forringet Ubetydelig 

miljøskade (0) 

KM6 Kullfremstillingsanlegg, to nyere 

tids kulturminner: ikke fredet 

Noe Noe forringet Ubetydelig 

miljøskade (0) 

KM7 Småbruk (dels ruin), nyere tids 

kulturminne: ikke fredet 

Noe Noe forringet Ubetydelig 

miljøskade (0) 

4.4.2 Samlet vurdering kulturminner og kulturmiljø 

Kategori Alt. 0 Alt. 1 

KM1 (0) (-) 

KM2 (0) (-) 

KM3.1 (0) (-) 

KM4 (0) (-) 

KM3.2 (0) (-) 

KM5  (0) 

KM6  (0) 
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Kategori Alt. 0 Alt. 1 

KM7  (0) 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Liten negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Utbyggingsalternativet vurderes samlet til å gi Liten negativ konsekvens, noe miljøskade, for fagtema 

kulturarv, sammenlignet med dagens situasjon. Utbyggingsalternativet kan likevel anbefales for videre 

utvikling av området, dersom skadereduserende tiltak innarbeides.  

4.4.3 Skadereduserende tiltak 

Anleggsperioden 

› Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i 

lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

› Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas skal avmerkes i 

plankart. 

› Automatiske fredete kulturminner, slik som aktivitets- og boplasser, som skal bevares, skal 

avmerkes i plan- og prosjekteringsmaterialet og sikres i anleggsperioden. 

› Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner som skal ivaretas 

gjerdes inn med midlertidig gjerde. Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 5 

meter, som i likhet med selve kulturminnet er fredet. Vegetasjon mellom kulturminnet og 

næringsområdet bør søkes ivaretatt som buffer. 

› Nyere tids kulturminner som ikke blir direkte berørt av tiltaket, bør sikres og ivaretas i 

anleggsperioden. Eksempler på slike kulturminner er kullfremstillingsanlegg eller anlegg tilknyttet 

tidligere Våler batteri.  

Permanent situasjon 

› Bestemmelser: Det er innarbeidet en bestemmelse knyttet til varsling av kulturminnemyndighet 

jf. Kulturminneloven § 8.2. 

› Bestemmelser: Det er innarbeidet knyttet til kulturminner i anleggsperioden og oppfølgning i 

Miljøoppfølgingsplan.  

› Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, er disse avmerket med 

hensynssone H730.  

› Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet i utforming ved videre 

detaljprosjektering og ved gjennomføring. Særlig viktig å ta hensyn til er områdene øst i 

planområdet, som grenser mot kulturlandskapet ved Søndre og Nordre Gylderdammen. 
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› Ved planlegging av tiltak bør det vurderes hvordan kantvegetasjon, grønne områder og 

beplantning kan dempe nær- og fjernvirkning. 

› Tiltak som direkte berører tidligere Våler Batteri (utskytningsområdet) bør forelegges 

kulturminnemyndighet før igangsetting. 
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4.5 Friluftsliv og nærmiljø 

Friluftsliv og nærmiljø 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Friluftsliv - Bruk av området 

- Virkninger av planforslaget 

- Avbøtende tiltak 

Fagnotat 

4.5.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Planområdet består av et større sammenhengende skogområde med åpne områder på høydedragene, 

et lite vann (Lødengtjernet), et mindre område med dyrka mark og et eksisterende industri-

/næringsområde. Det er flere stier og tråkk innenfor området, se Figur 14. Overordnet sett inngår 

deler av arealet i Mossemarka, og nevnes i rapporten "Østfoldlandskap av regional betydning" som en 

del av et større areal, som et eksempel på bymark og tettstedsnære turområder1. 

I kommuneplanens arealdel er en mindre del av planområdet underlagt hensynssone landskap2 (Figur 

15). I vest grenser området mot Vestby og Moss kommune, hvor tilgrensende arealer har samme 

status, formål og hensynssone i de respektive kommuneplanenes arealdel34.  

I Vestby kommune inngår området i tillegg i hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel, mens 

det i Moss kommune inngår i hensynssone naturmiljø. Stiene i området inngår i et interkommunalt 

stinettverk. 

Våler kommune har utført en egen kartlegging av friluftslivsområder etter metodikken i 

Miljødirektoratets veileder M98 2013 (Karlegging og verdisetting av friluftslivsområder)5. Store deler 

av planområdet er verdsatt som viktig friluftslivsområde. Friluftslivsområdet er, ifølge kartleggingen, 

et stort turområde uten tilrettelegging, og går under navnet "Lødeng-Grav". 

 

1 Østfoldlandskap av regional betydning, Fylkesmannen i Østfold 1993 

2 Kommuneplanens arealdel Våler kommune 2011 – 2020, vedtatt 30.6.2011 (Kommuneplanens arealdel er under rullering). 

3 Kommuneplanens arealdel Vestby kommune 2019 – 2030, vedtatt 18.3.2019 

4 Kommuneplanens arealdel Moss kommune 2021 – 2032, vedtatt 23.2.2021 
5 Våler kommunes kartlegging av områdebruk for friluftsliv. 

https://www.nb.no/items/8fee3ba1c2f16e05ddb0a6b723e51419?page=0&searchText=%C3%98stfoldlandskap%20av%20regional%20betydning
https://d3drm168xorg4j.cloudfront.net/assets/Samfunnsutvikling-og-naering/Kommuneplan_Vaaler18aug11.pdf
https://www.vestby.kommune.no/gjeldende-kommuneplan-2019-2030.559006.no.html
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i8d8471f9-9ff0-4f3c-aedf-69bdf21eede1/plankart-til-kommuneplanens-arealdel-2021-2032.pdf
https://www.valer-of.kommune.no/landbruk-og-miljo/kartlegging-av-friluftsomrader
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Figur 12 Stiene i området går over høydedrag med 

åpen skog, her fra merket sti vest i planområdet, sør 

for Bernstøtten, med bålplass, Foto: COWI. 

 
Figur 13 Stien mellom Lødeng og Grav går forbi 

Bernstøtten (som ligger utenfor planområdet), Foto: 

COWI. 

Ifølge kommunens kartlegging og vurdering, er dette et viktig friluftsområde som er godt egnet, har 

noe bruk og litt tilrettelegging. Området vurderes å være av høy verdi lokalt og regionalt da det inngår 

som del av større sammenhengende friluftslivsområder.  

I samtaler med Våler kommune, er det blitt lagt vekt på at det er vinterstid bruken er størst. 

Sommerstid er det begrenset bruk av planområdet til friluftformål. Det er andre, mer populære 

friluftsområder i kommunen og i nærheten. 

Bruken vinterstid henger sammen med skiløypene gjennom planområdet, spesielt løype 1033 Vandrås 

– Grav – Kolsrød. Denne henger sammen med skiløypenettet i Mossemarka6. 

Med tanke på sammenhengen med friluftslivsområder vest for planområdet, blir de nærliggende 

områdene i vest å regne som influensområdet i nærmiljø- og friluftslivssammenheng, samt området 

mellom fylkesveiene og planområdet i øst i forbindelse med nærturterreng. 

 
6 Vandrås - Grav - Kolsrød | Skiforeningen 

https://www.skiforeningen.no/utimarka/omrader/mossemarka/loyper/vandras-grav-kolsrod/
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Figur 14 Registreringskart friluftsliv, som viser 

stier/tråkk og skiløype Heltrukne grønne linjer er stier, 

mens stiplet indikerer skiløyper som kjøres opp om 

vinteren når det er forhold til det. 

 
Figur 15 Friluftslivsområdet Lødeng-Grav (ID: 

FK00025478) markert med grønt, kartlagt av Våler 

kommune i henhold til Miljødirektoratets veileder M98 

(2013). Kommunen har gitt området verdien viktig 

friluftslivsområde. Kilde: Naturbase. 

Like vest for planområdet finner man kulturminnet Bernstøtten. Dette er en minnebauta satt opp på 

stedet hvor motstandsmannen Erik Bern ble skutt av tyske soldater under 2. verdenskrig. Det blir 

gjennomført en årlig markering ved Bautaen 8. mai. Atkomsten til stedet skjer fra Grav i vest. 

Områdets sti går forbi minnestøtten. 

 Beskrivelse Verdi Påvirkning Konsekvens 

Delområde 1 

Marka/bymarka 

Området henger sammen 

med Mossemarka og større 

friluftslivsområdet 

Middels verdi Noe forringet Noe miljøskade 

(-) 

Delområde 2 

Nærturterreng 

For gårdene Lødeng og 

Grav, samt boliger nord og 

sør for Sånerveien. 

Noe verdi Forringet Noe miljøskade 

(-) 
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Figur 16 Verdivurdering innenfor plan- og influensområdet. Delområde 1 har middels verdi mtp. 

ferdselsforbindelser, blågrønn korridor, turområder og marka/bymarka, mens delområde 2 har noe 

verdi mtp. nærturterreng. 

1 

2 
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4.5.2 Samlet vurdering friluftsliv og nærmiljø 

Kategori Alt. 0 Alt. 1 

Delområde 1 Marka/bymarka (0) (-) 

Delområde 2 Nærmiljøterreng (0) (-) 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Liten negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

 

Utbyggingsalternativet - alternativ 1, vurderes samlet til å gi noe negativ konsekvens for fagtema 

nærmiljø og friluftsliv. 

Den største verdien innenfor planområdet er knyttet til skiløypen og sammenhengen med det 

interkommunale stinettverket/Mossemarka. Skiløypen er sikret, gjennom at den ikke ligger innenfor 

utbyggingsområdet. På denne måten er også sammenhengen med det interkommunale løypenettet og 

områdets forankring i overordnet friluftslivsområde ivaretatt. Skadereduserende tiltak bør vurderes 

ved gjennomføringen av tiltak innenfor utbyggingsområdet. 

4.5.3 Skadereduserende tiltak 

› Stier og skiløyper som blir berørt eller fjernes som følge av tiltaket, må opparbeides med nye 

merkede stier/ skiløyper.  

› Med utgangspunkt i eller i tilknytning til planområdet anbefales å øke tilgjengeligheten til 

friluftsområdet Lødeng-Grav.  

› Tilpasning av byggetiltak for å sikre opplevelseskvaliteter, gjennom skjerming, terrengforming og 

tilplanting. 
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4.6 Trafikk 

Trafikk 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Trafikk - Dagens situasjon 

- Virkninger av planforslaget 

- Avbøtende tiltak 

Fagnotat 

Trafikksikkerhet - Dagens situasjon 

- Virkninger av planforslaget 

- Avbøtende tiltak 

4.6.1 Dagens situasjon 

Planområdet planlegges i forlengelse av Moss og Våler Næringspark. Den primære atkomstveien til 

planområdet blir via den eksisterende tilslutningen av Moss og Våler Næringspark til Fv.120. Der er 

ikke forbindelser for myke trafikanter til planområdet. Der er ikke GS-vei, fortau eller andre 

forbindelser omkring planområdet. Prosjektområdet betjenes i eksisterende situasjon alene av 

kollektivtrafikk på Fv.120. Her kjører bussrute 641 mellom Moss og Askim. Ruten har i dag ganske få 

avganger på hverdager. Bussen har stoppested ved innkjøringen til Våler Næringspark fra Fv.120, og 

derfra er det kort gangavstand. 

Trafikkmengdene og andelen av tungtrafikk på veinettet omkring planområdet fremgår av Figur 17. 

Fartsgrensen på fylkesveiene er generelt 80 km/t på de største deler av veiene. På enkelte 

delstrekninger er fartsgrensen senket til 70 km/t.  

På bakgrunn av registrerte ulykker på Fv.120 og Fv.1026 vurderes veinettet omkring planområdet 

ikke som trafikkulykkesbelastet. 

 
Figur 17 Trafikkmengder og andelen av tungtrafikk omkring 

planområdet (NVDB). 
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I regionen er det kryss og strekninger som allerede i dag har begrenset kapasitet, herunder 

Patterødkrysset og Osloveien syd for Vestby. 

4.6.2 Virkninger av planforslaget 

Etablering av industri i området vil skape økt trafikkbelastning på det omkringliggende veinettet, 

herunder på Fv.120 og Fv.1026. Trafikkbelastningen som følge av etablering kan deles i to: Trafikk 

generert i anleggsperioden og trafikk i den etterfølgende driftsperioden. 

Trafikk generert i anleggsperioden og driftsperioden er av forskjellig karakter. Trafikken i 

anleggsperioden er primært tungbilkjørsel, mens den i driftsperioden primært er personbiler. 

Anleggsperiode 

Trafikkgenereringen i anleggsfasen er basert på erfaringer fra andre prosjekter i Skandinavia. I 

anleggsperioden estimeres etableringen å generere mellom 180 til 200 lastebiltransporter per 

virkedøgn. I visse perioder kan det være opp mot 100 innkjørende og 100 utkjørende lastebiler per 

dag. 

Det estimeres at 250-400 personer vil jobbe med anleggsarbeidene. Sannsynligvis vil de fleste 

ankomme i varebiler eller minibusser.  

ÅDT vil være omtrent 500-800 med en tungtrafikkandel på 25%. Tungtrafikken vil fordele seg over 

dagen og vil dermed ikke påvirke morgen- og ettermiddagsrush. Pendling til og fra plassen vil derimot 

primært foregå i morgen- og ettermiddagsrush. Det vurderes at 80% av trafikken vil være i rushtiden.  

I morgenrush vil det kunne forventes at det ankommer omkring 400 kjøretøy, og omvendt i 

ettermiddagsrush. 

Driftsperiode 

Når det gjelder trafikkgenereringen under driftsperioden legges det til grunn at det er 2.000 ansatte 

på jobb hver dag, syv dager i uka, herav 1.500 ansatte i 5-skiftsordning med 300 i hvert skift og 500 

ansatte på dagtid. Det tillates etablert maksimalt 1.300 parkeringsplasser i området. Disse tallene 

ligger til grunn for trafikkanalysen. 

Hver ansatt vurderes å generere to personturer per døgn. Evt. besøkstrafikk utelates fra beregningene 

da omfanget er usikkert. Med dette vil det skapes 4.000 personturer til og fra området per dag (ÅDT).  

Siden området har dårlig tilgjengelighet med sykkel, til fots og med kollektivtransport, kan det 

forventes en høy bilførerandel på personreiser til og fra området. Derfor legges det en bilførerandel på 

90% til grunn.  

Antall ansatte 2.000 

Reiser pr. ansatt pr. dag 2 

Besøksreiser 0 

Bilførerandel 0,9 

Personbilturer pr. dag 3.600 

Beregning av gjennomsnittlig antall personbilturer til og fra planområdet pr. dag (ÅDT) 
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Planlegging av energikrevende industri i området er i tidligfasen, og det foreligger ikke noen konkrete 

anslag for transportbehov for gods. I det følgende brukes nedenstående estimater. 

Transport vil inkludere import av råmaterialer og forbruksmateriell samt eksport av ferdige produkter. 

Det forventes hovedsakelig bruk av kontainere. De ferdige produktene vil kunne bli fraktet med 

kontainere på trailere til nærmeste havn og videre på båt.  

Det er estimert 12.000 kontainere inn per år og tilsvarende 12.000 kontainere ut. Dette vil betyde 

anslått 80 lastebilturer pr. hverdag for transport av råvarer og ferdige produkter. Denne 

trafikkmengden legges til grunn.  

Det vil også bli noe 'vanlig' varetransport til området som f.eks. matvarer til kantiner eller 

kontorrekvisita. Disse varetransportene er anslått å utgjøre 20 lastebilturer pr. dag. Alle 

varetransporter utføres med tunge kjøretøy. 

Turer med råvarer og ferdig produkt 80 

Annen varetransport 20 

Tungtransportturer pr. dag 100 

Beregning av gjennomsnittlig antall tungtransportturer til og fra området pr. dag (ÅDT). 

På dette grunnlaget estimeres den gjennomsnittlige veitrafikkmengden pr. døgn.  

Personbilturer pr. dag 3.600 

Tungtransporter pr. dag 100  

Kjøretøyer pr. dag (ÅDT) 3.700 

Estimert samlet trafikkmengde (ÅDT)  

Totalt vil driftsfasen medføre en samlet trafikkgenerering på omkring 3.700 kjøretøyer per virkedøgn, 

hvorav 3% er lastebiler.  

Den største trafikkbelastningen forventes i enten morgen- eller ettermiddagsrush, i skiftet før eller 

etter daghold. Hvis et av disse skiftene skjer samtidig med et 5-holdsskifte, kan det til sammen 

forventes å utgjøre opp til 40% av trafikken til og fra området, dvs. i nærheten av totalt 1.500 inn- og 

utkjørende kjøretøy. Derfor bør det om mulig unngås samtidighet i møtetider for ulike skift. 

4.6.3 Trafikale konsekvenser 

De estimerte genererte trafikkmengdene vurderes å kunne avvikles på det eksisterende veinettet 

Fv.120 og Fv.1026 ved planområdet. Avhengig av rutevalg til og fra planområdet vil den nye trafikken 

dog kunne gi problemer på andre strekninger og kryss, hvor det allerede i dag kan være problemer 

med kapasitet eller uønsket trafikk, herunder på Osloveien syd for Vestby og gjennom Patterød-

krysset. 

Det kan bli behov for å ombygge kryss med planområdets atkomstveier til hhv. Fv.120 og Fv.1026, 

for å sikre en god og trafikksikker avvikling av den nye trafikken. Særlig ved hovedatkomstveien fra 

Fv.120 kan det være behov for å endre det nåværende vikepliktsregulerte T-krysset. Behov for endret 

innretning avhenger av rutevalg og plassering av parkeringsplasser innenfor planområdet, samt 

størrelsen på utbyggingen som faktisk gjennomføres. 
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Det anbefales i anleggsperioden å sende lastebiler fra Oslo-området via E18 med avkjørsel ved 

Elvestad og Fv.120 til planområdet. For å unngå merbelastning av Patterød-krysset kan tungtrafikk til 

planområdet evt. henvises til å benytte ruten via E18 også i den etterfølgende driftssituasjonen. 

Med hensyn til å minimere trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush anbefales det at det om 

mulig stilles krav om størst mulig spredning av møtetider for skiftarbeid, å øke den kollektive 

trafikkbetjeningen forbi planområdet og evt. tilrettelegge for muligheter for samkjøring. 

Det anbefales at det ved plassering av parkeringsplasser i planområdet gjøres overveielser om 

hvordan man best understøtter at pendlere anvender de mest hensiktsmessige rutene til og fra 

planområdet, og dermed unngår de mest belastede veistrekningene og kryss. 

For å sikre en god og trafikksikker avvikling av den økte trafikkmengden til og fra planområdet kan 

det bli behov for en ombygging av eksisterende vikepliktsregulerte T-kryss med atkomstveier til hhv. 

Fv.120 og Fv.1026. 

Det anbefales generelt å gjennomføre planer for utvidelse av Rv.19 og Fv.120 til 4-feltsveier hhv. vest 

og øst for Patterød, samt å gjennomføre planer for å bedre kapasiteten i Patterød-krysset. 

4.6.4 Oppsummering trafikksituasjon og -utvikling 

Trafikkanalysen har tatt utgangspunkt i en makssituasjon for utbyggingen innenfor planområdet. 

Nærliggende veier tåler denne trafikken, men det er veikryss og -strekninger i regionen som allerede i 

dag er overbelastet. Det er imidlertid ikke planforslaget for Gylderåsen som utløser 

kapasitetsproblemene i for eksempel Patterødkrysset og på Osloveien syd for Vestby. 

Et sannsynlig første byggetrinn innenfor planområdet kan være ca. 160 000m2 BRA industri med 

tilhørende administrasjon. I et slikt tenkt tilfelle kan man med forslaget til reguleringsbestemmelser 

etablere inntil 400 parkeringsplasser. Transportbehovet for varer og gods vil være helt avhengig av 

hvilken virksomhet som etablerer seg i planområdet. Det antas altså at trafikken til og fra 

planområdet egentlig blir langt lavere enn situasjonen som er beskrevet i trafikkanalysen, i alle fall i 

første omgang.  

Når det likevel er tatt utgangspunkt i makssituasjonen i trafikkanalysen, er det fordi reguleringsplanen 

teoretisk sett åpner for at det kan etableres maksimalt 1 300 parkeringsplasser, og at enkelte 

virksomheter kan ha et stort behov for transport av gods og varer i forbindelse med produksjonen. 

Det foreligger planer for utbedringer av veger og kryss regionalt, men det er usikkert når og hva som 

blir gjennomført. 
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4.7 Klima, energi og miljø 

4.7.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Vann og grunn 

Basert på foreliggende informasjon om dagens situasjon er det liten sannsynlighet for eksisterende 

grunnforurensinger i planområdet. Et lite område er regulert som industri i dag, men det foreligger 

ingen registreringer av forurensinger og temaet ble også behandlet gjennom planprosessen og 

vedtaket av gjeldende regulering. Ved etablering av tiltaket, kraftkrevende industri, vil det være 

muligheter for ulik type grunnforurensing. Det kan være lekkasje av kjemikalier, utslipp av gasser, 

oljer, etc. som kan havne i grunn og medføre risiko for helse og miljø. Det er i denne fasen ikke mulig 

å si noe konkret om type og omfang av konsekvensene (for anleggs og driftsfase) før det er bestemt 

hvilken type industri som etableres.  

 

Det finnes tre vannforekomster så vidt innenfor/nært planområdet som kan berøres av gjennomføring 

av planlagt tiltak. Den økologiske tilstanden til vannforekomstene er per i dag klassifisert som 

"moderat", men vil kunne forverres under anleggsarbeider og drift av kraftkrevende industri. 

Forurensninger kan komme fra støvpartikler, forurenset avløpsvann, gass, kjemikalier, etc. Omfanget 

og type konsekvens må utredes i neste prosjektfase når det er bestemt hvilken type industri som skal 

etableres. 

Luftforurensning 

Den største negative konsekvensen for temaet luftforurensning vurderes å være arbeider i bygg- og 

anleggsfasen, fra blant annet støv og partikler fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. I tillegg vil det 

være aktuelt med etablering av nødstrømsaggregat for å sikre strømtilgang ved strømbrudd for nytt 

anlegg. Dette medfører bruk av dieselmotor med generator, som genererer høye konsentrasjoner av 

gasser som nitrogendioksider (NOX) og karbondioksid (CO₂) i periodene aggregatet er i drift. Det 

anbefales at anlegg med nødstrømsaggregat lokaliseres på en slik måte at ansatte på anlegget og 

øvrig luftfølsom bebyggelse er mest mulig skjermet fra utslipp. Friskluftinntak til anlegget bør 

plasseres lengst mulig vekk fra nødstrømsaggregatet. Ellers anses det mest aktuelt med eksos- og 

støvdempende tiltak i anleggsfasen.  

Støy 

Støynivået vil øke ved gjennomføring av tiltaket ved blant annet økt trafikk i anleggs – og driftsfase 

samt støy knyttet til utbygging og drift av industrianlegg. Det er i denne fasen ikke mulig å si konkret 

hva påvirkningen og konsekvensen vil være. For å begrense støy i anleggsfasen anbefales det at støy 

Klima, energi og miljø 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Støy - Virkninger av planforslaget Fagnotat 

Luftforurensning - Virkninger av planforslaget 

Vann og grunn - Vurdering av faren for 

forurensning 

- Avbøtende tiltak 

Lysforurensning - Virkninger av planforslaget 

Myr - Virkninger av planforslaget 
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utredes videre når flere detaljer blir kjent om utbyggingen og det stilles krav til entreprenør slik at 

grenseverdiene i T-1442 ikke overskrides. I tillegg anbefales det å redusere fartsgrenser, plassere 

støykilder lengst mulig unna bebyggelse, og anskaffe grunnlag om støynivå av maskinelt utstyr 

tilknyttet industrien i planleggingsfase for å sette emisjonskrav fra leverandør.  

 

Klimagassutslipp og lysforurensning 

Det vil være økt utslipp av klimagasser ved nedbygging av myrområder inne på planområdet. Omfang 

av utslippet må utredes videre i neste fase. Dette kan gjøres ved hjelp av informasjon om type myr og 

areal av myr som blir påvirket og utslipp. Det anbefales å innhente spesifikke dybdemål av myrene 

dersom disse blir påvirket av utbyggingen, samt unngå å masse-utskifte eller drenere ut myrarealene. 

 

Det forventes at det blir økt bruk av lys som følge av utbyggingen, men selve omfanget av påvirkning 

og konsekvenser det har må vurderes i senere fase. Bevissthet og kunnskap i planleggingsfasen er 

viktig. Ulike tiltak som for eksempel analyse av lysbehovet, lysnivå, lysvinkel, og lysstyringssystem 

bør utføres. 

 

En sammenstilling av samlet konsekvens i form av tabell eller figur er ikke tatt med i denne 

rapporten. Det er vurdert at det i denne fasen er for tidlig å sette noen konkrete "tall, symboler, e.l." 

på konsekvensene da det er begrenset med informasjon om hva tiltaket innebærer. En slik 

oppsummering av konsekvenser knyttet til tiltaket er likevel veldig nyttig og bør inkluderes i neste 

fase av prosjektet. 

4.7.2 Skadereduserende tiltak 

Vann og grunn 

Ved risiko for avrenning av forurensinger til vannforekomster og/eller grunn anbefales det å etablere 

tiltak for å hindre dette. Det kan være forurensinger knyttet til arbeider i anleggsfasen, trafikkerte 

arealer, eller andre forurensinger knyttet til drift av kraftkrevende industri. Eksempler på 

skadereduserende tiltak kan være: 

› Etablere tiltak som hindrer forurensning av vannforekomster i området, for eksempel 

partikkelavrenning fra anleggsområde 

› Overvåking før, under og etter arbeidet  

› Unngå inngrep i bekker og vassdrag med kantsoner 

› Re-etablere kantsoner der dette blir påvirket eller for å forbedre eksisterende situasjon 

› Avskjære vann der eventuelle forurensede masser mellomlagres 

› Utarbeide beredskapsplaner 

› Utarbeide graveplaner med tilhørende tiltak 

› Renseløsninger og vannhåndtering (filtrering, fordrøyning m.m.) 
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› Kartlegging av forurensning og andre geologiske forhold som kan påvirke 

forurensningssituasjonen 

› Vurdere endring i planen eller tiltaket for å unngå økte klimagassutslipp eller økt forurensning 

Luftforurensning 

› Det anbefales at anlegg med nødstrømsaggregat lokaliseres på en slik måte at ansatte på 

anlegget og øvrig luftfølsom bebyggelse er mest mulig skjermet fra utslipp. Friskluftinntak til 

anlegget bør plasseres lengst mulig vekk fra nødstrømsaggregatet. Ellers anses det mest aktuelt 

med eksos- og støvdempende tiltak i anleggsfasen. Disse inkluderer 

• Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem. 

• Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei. 

 

› Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det 

anbefales vask/feiing av offentlig vei dersom dette skjer. 

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring. 

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i større byområder hvor 

luftkvalitet kan være et problem. Det finnes tilgjengelig teknologi som reduserer utslipp fra 

anleggsmaskiner og -kjøretøy til et minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI 

(kjøretøy). Kravet kan være aktuelt for dette området selv om det ikke er et tettbebygd område. 

Støy 

Anleggsfasen 

› For å begrense støy i anleggsfasen anbefales det at støy utredes videre når flere detaljer blir kjent 

om utbyggingen og det stilles krav til entreprenør slik at grenseverdiene i T-1442 ikke 

overskrides. Ved overskridelse av grenseverdiene skal man utføre skadereduserende tiltak for å 

begrense støy. Eksempler på dette er begrensninger i driftstid, unngå anleggsarbeid i helger og 

ferier, sette krav til støysvakt utstyr, bygge støyskjerming både ved kilde og hos mottaker, og 

opplæring av personell i bruk av maskiner på en måte som gir minst mulig støy. 

Driftsfase, støy fra veitrafikk 

› Når det gjelder veitrafikk så er hovedgrepet å redusere fartsgrensen, både for trafikksikkerheten 

og for å redusere støy fra veitrafikk. Eksempelvis vil en reduksjon av fartsgrense fra 80 til 70 km/t 

for Fv.1026 gi en lydreduksjon på ca. 1,5 dB. 

› Siden økningen er lavere enn det som regnes som ny utbygging av støykilde, kan man ut fra 

føringene i T-1442 sette ambisjonsnivået noe lavere for å skjerme støy fra veitrafikk til 

nærliggende støyfølsomme bygg. Dette kan f.eks. innebære 5 dB høyere grenseverdier før man 

utfører støytiltak. Det er viktig at krav til støytiltak som følge av økning i veitrafikk avtales mellom 

utbygger og myndigheter ut fra rammene som ligger i prosjektet. 

Driftsfase, støy fra industri 

› For å unngå store utfordringer underveis med planlegging av støysituasjonen må tilstrekkelig 

grunnlag om maskinelt utstyr tilknyttet industrien anskaffes. Forskrift om maskiner, (Stiftelsen 
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Lovdata, 2009) stiller krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk, og kan 

dermed benyttes mot leverandør for å få tak i tilstrekkelige data for støyberegninger. I tillegg må 

støyemisjon fra ventilasjonsanlegg og annet byggteknisk utstyr vurderes for både industri og 

kontorer. 

› Ved å vite støynivå fra ulike maskiner, kan man i tidlig planleggingsfase sette krav til emisjonsnivå 

fra leverandør. Det er ofte mer kostbart og tidkrevende å gjøre støyskjermingstiltak i etterkant av 

at installasjonen er utført.  

› For industrien har man muligheter til å plassere mest støyende kilder lengst mulig unna 

bebyggelse og kanskje turstier i området. Bruk bygningsmasse som støyskjermer. Kontorer, 

parkeringsplasser, rekreasjonsområder for ansatte o.l. kan plasseres nærmere støyfølsomme bygg 

enn den mer støyende delen av industrivirksomheten. 

› Det er anbefales å se på god planlegging omkring støy som et kostnadsreduserende tiltak 

underveis i planleggingen, på lik linje med andre faktorer som kostnadsreduserende grep for 

infrastruktur og det bygningstekniske. 

Klimagassutslipp og lysforurensing 

For å unngå/redusere klimagassutslipp ved gjennomføring av tiltaket anbefales det å utføre tiltak så 

tidlig som mulig i prosjektet og planleggingsfasen. Eksempler på tiltak er: 

› Unngå nedbygging av myr 

› Velg materialer ved utbygging som har lavt klimagassutslipp 

› Bruke best tilgjengelig teknologi. For eksempel transportmidler som har lite eller ingen 

klimagassutslipp samt energikilder (til strøm og oppvarming) som har lavt klimafotavtrykk. 

Når det gjelder lysforurensning er det viktig med økt bevissthet og faglig ekspertise i 

planleggingsfasen. Eksempler på skadereduserende tiltak for lysforurensing er (Fjeldaas & Helga Iselin 

Wåseth, 2019) (Lyskultur, 2021): 

› Gjennomføre tiltak for å hindre strølys 

› Utføre behovsanalyse ved prosjektering for å vurdere nytteverdien av belysning i alle deler av 

anlegget 

› Bruk lave lysnivåer og unngå blending. Lysnivået skal oppfylle den anbefalte lysklassen i henhold 

til Statens vegvesens håndbok V124 (eller i lokale lysplaner), men det skal heller ikke ligge mye 

over anbefalt lysnivå. 

› Bruk lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer for å sikre at lys er avslått når det 

ikke trengs. 

› Begrens mengden blått/kaldt lys 

› Unngå bruk av opplys 

› Utarbeide lysplaner der lysretninger og nivåer defineres  
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4.7.3 Supplerende undersøkelser  

I neste prosjektfase bør forurensingsprøver av grunn tas for å bekrefte/avkrefte eksisterende 

forurensinger. Samtidig bør før, under og etterundersøkelser utføres.  

I tillegg er enkelte tiltak søknadspliktige i henhold til ulikt regelverk. Eksempler er følgende: 

› Tiltaksplan etter forurensningsloven 

› Fysiske tiltak i vassdrag 

› Inngrep i kantsoner 
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4.8 Barn og unges oppvekstsvilkår 

4.8.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Det må forutsettes at barn og unge tidvis ferdes i området, langs eksisterende stinettverk og i 

friluftsområdet. Det er relativt langt til nærmeste større boligkonsentrasjon (ca. 1,8 km til Rød og ca. 

3 km til Kirkebygda via Hobølveien), men det ligger noe spredt boligbebyggelse langs Sånerveien nord 

for planområdet. 

Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten (de nærmeste ligger i Kirkebygda og Våk), og det er 

ikke tilrettelagt særskilt for fritidsaktiviteter eller lek og opphold for barn og unge i området. Samtidig 

inngår den vestlige delen av planområdet i et kartlagt friluftslivsområde, og det prepareres skiløyper i 

området ved snø. Området vurderes å ha noe til liten verdi for barn og unge.  

Virkninger av planforslaget  

Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter. En utbygging av industri i området vil føre til økt 

trafikk. Omfanget er avhengig av hvilken virksomhet som etablerer seg innenfor planområdet. Endring 

fra natur- og friluftsområde til industriområde, med tilhørende økning i trafikk og tungtrafikk, kan 

virke negativt på trafikksikkerheten for myke trafikanter i området, herunder barn og unge. I tillegg er 

økt trafikkmengde kilde til økt luftforurensning og støy. Dette kan påvirke blant annet helse og 

bokvalitet, og være til plage for myke trafikanter. 

Planområdet forutsettes inngjerdet, slik at det ikke er fare for at barn og unge kan forville seg inn på 

et industrianlegg og komme til skade. 

Planforslaget omfatter ikke arealer som er kjent tilrettelagt for barn og unge. I kraft av at 

friluftslivsområdet som er vurdert regionalt viktig inngår i planområdet, må det forutsettes at barn og 

unge også er brukere av dette. Planforslaget innebærer den delvis nedbygging av det registrerte 

friluftslivsområdet. Planforslaget vurderes å ha liten negativ konsekvens for barn og unge på bakgrunn 

av tapet av deler av friluftslivsområdet.  

4.8.2 Skadereduserende tiltak 

Generell trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere bør ivaretas i planforslaget, da dette også i stor 

grad omfatter barn og unge. Videre bør eksisterende stier og skiløype gjennom området søkes 

ivaretatt i så stor grad som mulig. Skiløypen gjennom området inngår i et område som er avsatt LNF i 

planen. 

Det finnes i dag begrenset informasjon om bruken av området, særlig spesifikt for barn og unge. For å 

skaffe bedre oversikt over hvor og hvordan barn og unge ferdes kan det være nyttig at kommunen 

gjennomfører en barnetråkkregistrering som grunnlag for fremtidig planlegging.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Barn og unge - Bruk av området 

- Virkninger av planforslaget 

- Sikkerhet 

Beskrivelse og vurderinger 

innarbeidet som eget kapittel i 

planbeskrivelsen. 
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4.9 Folkehelse 

4.9.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Området har gode muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet, og det er god tilgjengelighet til 

friluftsområdene. Det finnes stier og tråkk innenfor området, blant annet en sammenhengende 

sti/tråkk mellom Lødeng og Grav, som inngår i et interkommunalt stinettverk og som også benyttes 

som skiløype på vinteren.  

Det ligger ikke mange boliger i området, kun mindre klynger av spredt bebyggelse nord for Fv.1026 

Sånerveien, og derfor et begrenset antall brukere som potensielt bruker området til fysisk aktivitet og 

ferdsel. Det ligger en gang- og sykkelvei langs Fv.120, men det finnes ellers ikke tilrettelagte gang- 

og sykkeltilbud i området.  

Store deler av planområdet er verdsatt som viktig friluftslivsområde. Dette innebærer at området er 

vurdert å være et viktig friluftsområde som er godt egnet, har noe bruk og litt tilrettelegging. Området 

vurderes å ha noe verdi da det fremstår som lett tilgjengelig og en del av større sammenhengende 

friluftslivsområder. 

Virkninger av planforslaget  

Planforslaget tilrettelegger for nedbygging av store friluftsområder, blant annet deler av område som 

er vurdert som viktig friluftsområde, som i dag gir gode muligheter for fysisk aktivitet.   

Planens utforming og arealfordeling sikrer ivaretakelse av hoveddelen av eksisterende stier og 

skiløyper innenfor området, noe som vil kunne ivareta rekreasjonsinteresser i området. Dette gjelder 

spesielt den sammenhengende stien mellom Lødeng og Grav. Tur- og ferdselsmulighetene vil dermed 

ikke forringes i stor grad og forblir tilnærmet like som i dagens situasjon.  

Tilgjengeligheten til området reduseres noe som følge av en utbygging til industri, samtidig som 

området vil få noe økt støy og utslipp som følge av transport til og fra området. Fremtidige anlegg og 

drift vil også kunne generere utslipp, men dette vil avhenge av type industri som etableres. 

Planforslaget vurderes til liten negativ konsekvens for folkehelse. 

4.9.2 Skadereduserende tiltak 

Skadereduserende tiltak for folkehelse blir tilsvarende det som er foreslått for nærmiljø og friluftsliv, 

samt barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Helse og miljø - Bruk av området 

- Virkninger av planforslaget 

 

Beskrivelse og vurderinger 

skrevet i egen rapport for KU 

(denne rapporten) 
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4.10 Næringsutvikling – lokale, regionale og nasjonale virkninger 

4.10.1 Dagens situasjon  

Nasjonalt 

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 20507. I klimameldingen 

som kom i januar 20218, pekes for eksempel kraftkrevende industri som batterifabrikker og 

datalagring ut som felt der Norge, med sin store utslippsfrie kraftproduksjon, kan realisere 

klimavennlig industriutvikling som fremmer det grønne skifte. Også Innovasjon Norge peker på f.eks. 

batteriproduksjon som en viktig satsing for Norge9. 

Regionalt 

Flere kommuner ønsker denne typen virksomhet til sin kommune. Felles for disse er tilgang på kraft 

og nærhet til havn og transport. Gylderåsen har vært pekt ut som et område som egner seg svært 

godt. Det er nærhet til havn, det er et godt transportsystem og tilgang på kraft.  

Våler kommune er del av det store arbeidsmarkedet i og rundt Oslo. Dette er en region som har vært 

preget av svært høy befolkningsvekst, og spesielt nabokommunene til Oslo har hatt høy tilflytting. 

Befolkningen er relativt ung og den er høyere utdannet enn resten av landet. Næringslivet 

kjennetegnes av stort innslag av høyproduktive tjenestenæringer og relativt få jobber i offentlig sektor 

sammenliknet med landet for øvrig. Private arbeidsplasser er mer sentralisert enn befolkningen, og 

mange arbeidsplasser ligger i Oslo eller i sentrumsområder i nabobyer. Befolkningen er noe mindre 

sentralisert enn arbeidsplassene, og det foregår en betydelig innpendling til Oslo og nabokommunene.  

Lokalt 

Demografi 

Våler kommune er relativt liten, med omtrent 5 900 innbyggere. Av disse er 3500 i yrkesaktiv alder, 

her definert som mellom 20 og 66 år. Kommunen har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 20 

årene. Figur 18 viser befolkningsutviklingen for innbyggere mellom 20 og 66 år i Våler, Moss og 

Vestby siden år 2000 som en indeks der befolkningen i år 2000 er satt til 100. Disse tre kommunene 

er valgt fordi de ligger nærmest Gylderåsen i reisetid. Det er valgt å fokusere på befolkning i 

yrkesaktiv alder, 20 til 66 år. Disse er mest relevant for arbeidsmarkedet.  

Spesielt Våler og Vestby har hatt sterk befolkningsutvikling, begge med vekst i befolkningen på over 

40 prosent i perioden. Dette gjelder mange kommuner i pendleravstand til Oslo. Veksten i Moss har 

 
7 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-

norsk-klimapolitikk/id2636812/  
8 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/  
9 https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/tall-og-fakta/nytt-om-

eksport--hpo/batterisatsing-i-innovasjon-norge/  

Næringsutvikling 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES PRESENTASJONSFORM 

Lokale, regionale og nasjonale 

virkninger (næringsutvikling) 

- Virkninger av planforslaget 

 

Fagnotat 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/tall-og-fakta/nytt-om-eksport--hpo/batterisatsing-i-innovasjon-norge/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/tall-og-fakta/nytt-om-eksport--hpo/batterisatsing-i-innovasjon-norge/
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vært betydelig lavere, omtrent halvparten av Våler målt i prosent. Men selv om den prosentvise 

veksten er høy i Våler er det ikke snakk om mange flere innbyggere i et regionalt perspektiv. I Våler 

økte befolkningen mellom 20 og 66 år med 1000 personer i disse 21 årene, og den vokste med 9500 

til sammen i de tre kommunene. 

 

Figur 18 Befolkningsutvikling alder 20-66 år for Moss, Våler og Vestby. Indeks der 

befolkningen i 2000=100. Kilde: SSB og COWI 

Veksten er ventet å fortsette noen år til før den avtar. Figur 19 viser befolkningsframskrivingene fra 

SSB for befolkningen i yrkesaktiv alder, som en indeks der år 2020 er satt lik 100. Det er benyttet 

middelalternativet for befolkningsvekst, det såkalte MMMM-alternativet.  

Figuren viser at det er forventet en betydelig vekst i Våler de neste 10-15 årene, for så å avta. For 

Vestby er veksten lavere, mens den er svært beskjeden for Moss. Det er grunn til vente høyere vekst i 

Moss enn det SSB har lagt inn, siden disse tallene ikke inkluderer effektene av forbedret togtilbud som 

åpner i 2026. Da vil det være hyppigere frekvens og kortere reisetid til Oslo med tog, noe som vil 

styrke Moss som bostedskommune. I tillegg er det planlagt utvikling av sentrum i Moss, som kan 

gjøre byen mer attraktiv.  

Slik tallene ligger inne nå, er det forventet en vekst i antall personer i yrkesaktiv alder på vel 1100 i 

Våler kommune frem mot 2050, og 3500 for de tre kommunene samlet.  

Norge står ovenfor en eldrebølge, og fremover vil høyere andel av befolkningen være eldre. Det betyr 

at også en større andel kommer til å jobbe med helse og eldreomsorg fremover. For næringslivet 

ellers er det derfor viktig å ha god tilgang på arbeidskraft for å sikre seg nok og riktig kompetanse. 
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Figur 19 Befolkningsframskrivinger alder 20-66 år for Moss, Våler og Vestby. Indeks der 

befolkningen i 2020=100. Kilde: SSB og COWI 

Arbeidsmarked og næringsliv 

Det bor om lag 2900 sysselsatte i Våler, men det er under 1500 arbeidsplasser i kommunen. Det betyr 

en netto utpendling på 50 prosent, noe som er høyt. Dette bekrefter beskrivelsen over om at Våler i 

stor grad er en bokommune for folk som jobber mer sentralt i Osloregionen.  

Næringssammensettingen i Våler er preget av en del primærnæringer som jord- og skogbruk, og 

mange offentlige arbeidsplasser. Figur 20 og Tabell 6 viser de samme tallene fremstilt på to ulike 

måter. Det er næringssamensettingen i Våler kommune etter hvilken næring arbeidsplassene i 

kommunen er registrert. Til sammenligning er tallene for hele Norge med. Våler har spesielt mange i 

helse- og omsorgssektoren og undervisning. Dette er typisk kommunale tjenester, som kommunen 

må produsere. Det er også høyere andel i bygg- og anleggsbransjen og i primærnæringene i Våler enn 

i landet for øvrig. Samtidig er det veldig lite høyproduktive tjenestenæringer som IKT, finans og 

tekniske tjenester. Dette er typiske næringer som etableres sentralt i byene. I Våler er det registrert 

61 industriarbeidsplasser i dag. 
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Figur 20 Andel av sysselsatte i ulike næringer, Våler kommune 2020. Kilde SSB 

 

Tabell 6 Andel av sysselsatte i ulike næringer, Våler kommune 2020. Kilde SSB 

  Våler Norge 

Primærnæringer 6 % 2 % 

Bergverk og utvinning 0 % 2 % 

Industri 4 % 8 % 

Elektrisitet og vann 1 % 1 % 

Bygge og anlegg 15 % 9 % 

Varehandel 6 % 13 % 

Transport og lagring 4 % 5 % 

Hotell og restaurant 1 % 3 % 

IKT 0 % 4 % 

Finans 0 % 2 % 

Tekniske tjenester 2 % 7 % 

Forretningsmessige tjenester 4 % 5 % 

Off.adm., forsvar, sosial 5 % 6 % 

Undervisning 12 % 8 % 

Helse- og sosialtjenester 39 % 21 % 

Personlig tjenesteyting 3 % 4 % 

 

Utviklingen i antall registrerte arbeidsplasser i Våler har vist en moderat vekst siden 2008. Veksten 

har vært sterk i Vestby, som er en kommune med stor aktivitet innen varehandel og transport og 

logistikk. For Moss har det vært en nedgang i antall arbeidsplasser i perioden. Og dette er en periode 

med tidvis sterk vekst i norsk økonomi. Men det har blitt lagt ned mange industriarbeidsplasser i 

Moss. Hjørnesteinsbedriften Peterson gikk konkurs i 2012, etter en rekke krevende år.  
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Figur 21 Utvikling i antall arbeidsplasser 2008 til 2020. Indeks der antall arbeidsplasser i 

2008=100. Kilde: SSB, COWI 

 

Figur 22 viser andel offentlige og private arbeidsplasser i kommunene. Vestby har relativt lav andel 

offentlige arbeidsplasser, som i stor grad skyldes den sterke veksten i private. Moss og Våler derimot, 

har relativ høy andel offentlige arbeidsplasser. For Våler sin del skyldes dette at det er mange som har 

flyttet inn som pendler ut av kommunen. Mange av disse trenger offentlige tjenester som skole og 

helsetilbud, som kommunen helt eller delvis må dekke. Det er lite som tyder på at våler ses på som 

attraktiv etableringskommune for det private næringslivet. I Moss er forklaringen en blanding av 

nedleggelsen av private arbeidsplasser, og lite tilvekst.  

 
Figur 22 Andel offentlige og private arbeidsplasser i 2020. Kilde: SSB. 

Pendling 

Som beskrevet ovenfor, er det stor utpendling fra Våler. Nyetablering av nye store arbeidsplasser 

påvirker arbeidsmarked og pendlingsmønster. Her følger noe mer detaljert om hvordan pendlingen ut 

og inn av Våler foregår i dag.  
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Vi ser først på hvor de som bor i Våler kommune jobber. Tabell 7 viser arbeidskommune for alle de 

sysselsatte som er bosatt i Våler. Det er nesten 3000 arbeidstagere bosatt i Våler. Vi ser at Moss er 

den største arbeidsstedskommunen. Normalt er det flest sysselsatt i egen kommune, men her er det 

altså nabokommunen som er den største arbeidskommunen. Moss har nesten ti ganger så mange 

arbeidsplasser som Våler.  

Over halvparten jobber i Våler eller Moss. Deretter følger Oslo og Vestby. Til sammen utgjør disse fire 

kommunene 70 prosent av arbeidssted for arbeidstagere bosatt i Våler kommune. 

Tabell 7 Bosatte i Våler kommune etter arbeidsstedskommune. 2020. Kilde: SSB 

Kommune Antall Andel 

Moss 840 29 % 

Våler 687 24 % 

Oslo 277 9 % 

Vestby 251 9 % 

Sarpsborg 178 6 % 

Nordre Follo 102 3 % 

Fredrikstad 101 3 % 

Indre Østfold 89 3 % 

Ås 73 3 % 

Råde 64 2 % 

Andre 258 9 % 

Sum 2920 100 % 

 

Det kan også være interessant å se hvor de som jobber i Våler kommune er bosatt.  viser dette for 

2020. Vi ser at i underkant av halvparten bor i Våler og underkant av en fjerdedel bor i Moss. Til 

sammen utgjør disse to kommunene 70 prosent. Det er lite pendling fra områder nærmere Oslo, men 

en del sør- og østfra.  

Tabell 8 Sysselsatte med arbeid i Våler etter bostedskommune. 2020. Kilde: SSB 

Kommune Antall Andel 

Våler 687 47 % 

Moss 331 23 % 

Fredrikstad 75 5 % 

Indre Østfold 66 5 % 

Sarpsborg 64 4 % 

Råde 58 4 % 

Vestby 38 3 % 

Skiptvet 34 2 % 

Oslo 29 2 % 

Andre 79 5 % 

Sum 1461 100 % 

4.10.2 Konsekvensutredning  

Her diskuteres først konsekvenser på et nasjonalt plan, deretter regionale og lokale effekter. 
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Nasjonale effekter  

Norge har som mål og utnytte det grønne skifte til å utvikle fremtidsrettet og miljøvennlig industri. 

Skal de globale klimagassutslippene reduseres betraktelig, er vi helt avhengig av teknologisk utvikling 

innen energi. Batteriteknologi spiller en viktig rolle i denne endringen.  

Norge har god tilgang på mye ren energi, og er dermed godt egnet for kraftkrevende industri. Både 

produksjon av batterier og hydrogendrivstoff er kraftkrevende og del av løsningene for å få ned 

utslipp. 

Dersom aktiviteten på sokkelen reduseres, vil det på sikt være viktig å bygge opp annen eksportrettet 

industri. Og norsk økonomi vil kreve en form for omstilling, både bort fra oljesektoren, men også for å 

møte eldrebølgen. Det er viktig å øke produktiviteten i fastlands-økonomien. 

Det er en rekke steder i Norge som ønsker etablering av slik industri, og man kan si det foregår en 

form for konkurranse om denne typen etableringer. Her tar vi ikke stilling til om Våler er bedre egnet 

enn andre steder, men nøyer oss med å slå fast at det er mulig med tilgang på kraft og det er gode 

transportmuligheter i nærheten, både på vei og på sjø. I tillegg er det tett på et stort arbeidsmarked, 

som gjør det mulig å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft.   

Høsten 2021 har vært preget av svært høye strømpriser, og en debatt om hvordan dette rammer 

husholdningene. Det er spesielt høye strømpriser i Sør-Norge. Isolert sett vil etablering av 

kraftkrevende industri gjøre strømprisene enda høyere, siden det øker etterspørselen etter kraft. Økte 

strømpriser kan også redusere investeringsviljen i kraftkrevende industri. 

Strømprisene er betydelig lavere i Nord-Norge enn i Sør-Norge. Dette kan endres dersom det blir 

bygget høyere kapasitet på kablene mellom landsdelene, men uten slik utbygging vil Nord-Norge ha et 

konkurransefortrinn fremfor Sør-Norge når det kommer til kraftkrevende industri.  

Det er gjennomført flere analyser av grønn kraftkrevende industri. I 2020 ga Styringsgruppen for 

Grønne elektriske verdikjeder ut rapporten Grønne elektriske verdikjeder10. En rekke sentrale aktører 

bidro til dette arbeidet, og de er gjengitt i Figur 23. Rapporten beskriver potensiale for positive 

ringvirkninger i verdikjeden, og anslår mulig omsetning i 2030 på 9 milliarder euro per år og i 2050 på 

18 milliarder euro per år. Det er usikkert hvor stor verdiskapingen blir. 

 

 
10 https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf  

https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf
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Figur 23 Medvirkende i rapporten Grønne elektriske verdikjeder, utgitt av Styringsgruppen 

for Grønne elektriske verdikjeder 

 

NHO har gitt ut et dokument med anbefalinger for industriell satsing på batterier i Norge11. Denne 

antyder at hver batterifabrikk i Norge kan skape mellom 3500 og 7400 arbeidsplasser dersom det 

meste av leverandørkjeden havner i Norge.  

Regionale og lokale effekter 

Etablering av en stor ny virksomhet med mange ansatte vil gi noen effekter regionalt og store effekter 

lokalt. Det kan påvirke befolkningsutvikling, arbeidsmarkedet og transportsystemet. 

Mange arbeidsplasser vil øke attraktiviteten til Våler kommune og omkringliggende områder. Hvor 

attraktivt et område er å flytte til kalles ofte for bostedsattraktivitet. Det er mange ulike elementer 

som spiller inn i bostedsattraktivitet, men arbeidsplasser en av dem. Ved å få en ny stor arbeidsplass 

på Gylderåsen, vil det få flere til å flytte til Våler, Moss og Vestby. Dermed kan vi forvente høyere 

befolkningsvekst enn dersom tiltaket ikke realiseres. Med høyere befolkningsvekst vil det også utvikles 

større lokal etterspørsel etter varer og tjenester, som igjen vil gi grobunn for ytterligere vekst. I 

Regional plan for næringsutvikling i tidligere Østfold Fylkeskommune heter det at fylket har en 

målsetting om å tiltrekke virksomheter og mennesker til Østfold og tilgang til hensiktsmessige arealer. 

Etablering av ny industri på Gylderåsen vil bidra til å nå målsettingen i denne regionale planen. 

Viken Fylkeskommune har vedtatt en planstrategi for bærekraft12, der ett av tiltakene er en mer 

bærekraftig mobilitet. Det vil si at større andel av reiser skal tas med sykkel, gange og kollektivt. For 

en stor ny arbeidsplass på Gylderåsen kan det bli krevende å oppnå bærekraftig mobilitet. Det er 

langt til nærmeste kollektivknutepunkt, og det er få som bor i sykkel- og gangavstand. Det kan settes 

opp shuttle-busser fra for eksempel Sonsveien og Moss stasjon, men bruken av kollektiv er mindre 

fristende dersom det blir flere bytter underveis.  

Det er også lokale økonomiske effekter. Menon har utført en analyse av ringvirkninger av nye 

kraftintensive industrier i Nordland13, og den har noe overføringsverdi til vurdering av nyetableringer 

også andre steder i landet. 

 
11 https://www.nho.no/contentassets/c7916da4add34fb4bbb6c2ef46526ab5/anbefalinger-for-en-

industriell-satsing-pa-batterier-i-norge.pdf  
12 https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-

barekraftig-viken-regional-planstrategi-2020-2024/  
13 https://www.nfk.no/_f/p1/ic985aa48-239d-4de5-beaf-b104775d5463/ringvirkninger-av-nye-

kraftintensive-industrier-i-nordland_final_v2_lowres.pdf  

https://www.nho.no/contentassets/c7916da4add34fb4bbb6c2ef46526ab5/anbefalinger-for-en-industriell-satsing-pa-batterier-i-norge.pdf
https://www.nho.no/contentassets/c7916da4add34fb4bbb6c2ef46526ab5/anbefalinger-for-en-industriell-satsing-pa-batterier-i-norge.pdf
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-barekraftig-viken-regional-planstrategi-2020-2024/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regional-planstrategi/veien-til-et-barekraftig-viken-regional-planstrategi-2020-2024/
https://www.nfk.no/_f/p1/ic985aa48-239d-4de5-beaf-b104775d5463/ringvirkninger-av-nye-kraftintensive-industrier-i-nordland_final_v2_lowres.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic985aa48-239d-4de5-beaf-b104775d5463/ringvirkninger-av-nye-kraftintensive-industrier-i-nordland_final_v2_lowres.pdf
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Denne rapporten beskriver ulike effekter fra alternative energikrevende industri. Effekter på 

kraftforbruk, sysselsetting og verdiskaping er gjengitt i Figur 24. Den viser at batteriproduksjon er en 

type industri som både skaper mange arbeidsplasser og høy verdiskaping. Også betydelig høyere enn 

tradisjonell kraftkrevende industri. Det er lite som tilsier at disse vurderingene vil være forskjellige i 

Våler, og funnene anses som relevante for tiltakene som vurderes i denne analysen. 

 
Figur 24 Estimerte effekter knyttet til driftsfasen av en hypotetisk industrifasilitet til en 

verdi på 1 mrd. kroner. Kilde: Menon 

Det er vanlig å skille mellom direkte virkninger og indirekte virkninger. De direkte virkningene knyttes 

direkte aktiviteten ved bedriften. Det er de ansatte og verdiskapingen som skjer på selve tomta. De 

indirekte effektene er bedriftens og ansattes kjøp og aktivitet som påvirker økonomien.  

Figur 25 viser verdiskapingseffektene fra ulike former for kraftintensiv energi fordelt på direkte og 

indirekte effekter. Vi ser at både direkte og indirekte verdiskapingseffekter er større ved å etablere 

batterifabrikker sammenlignet med andre kraftintensive næringer. De indirekte effektene skyldes 

spesielt det høye antall ansatte, som igjen gir ringvirkninger lokalt.  

 
Figur 25 Verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) per årlig GWh med energibruk. Kilde: Menon Economics 
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4.10.3 Oppsummering konsekvenser lokal, regional og nasjonal utvikling 

Etablering av ny kraftkrevende industri vil gi positive ringvirkninger nasjonalt, regionalt og lokalt. Det 

kan bidra til å redusere klimagassutslipp nasjonalt og globalt, og er et steg i retning av å gjennomføre 

det grønne skifte samtidig som vi opprettholder verdiskaping og sysselsetting. 

En stor lokal arbeidsplass vil gjøre Våler og nabokommunene mer attraktive å flytte til, og vi kan 

forvente økt befolkningsvekst sammenliknet med 0-alternativet. I tillegg vil det kunne skapes 

ringvirkninger i form av underleverandører og for å møte etterspørselen fra den voksende 

befolkningen. Disse effektene avhenger av hva slags drift som kommer på område, og, ikke minst, 

hvor mange som vil være sysselsatt der. 
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5 ANDRE TEMA 

I planprogrammet er det skilt mellom hva som skal konsekvensutredes og hvilke tema man skal 

belyse gjennom beskrivelser i planbeskrivelsen. Følgende temaer er nevnt i den forbindelse, og 

omtales også kort i denne rapporten. 

› Geotekniske forhold 

› Massehåndtering 

› Teknisk infrastruktur 

› Overvann 

› Flom (naturgitte forhold) 

› Universell utforming 

› Risiko- og sårbarhet 

 

For temaene geotekniske forhold, overvann, flom og risiko- og sårbarhet er det også utarbeidet egne 

fagnotater som følger planforslaget og konsekvensutredningen som vedlegg. 

5.1 Geotekniske forhold 

5.1.1 Grunnforhold 

I det følgende presenteres grunnforholdene på bakgrunn av tilgjengelig kartgrunnlag og annen 

tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke tidligere utført grunnundersøkelser på planområdet. 

Topografi 

Planområdet ligger i relativt varierende topografi fra 38 til 95 moh. Av terrengmodell for Gylderåsen 

kan en se at området er preget av lavereliggende sletter mellom omkransende høydedrag. Nordvest i 

planområdet ligger en høyde som er inntil 95 moh.  

Ved undersøkelse av helningsgrader ser en at store deler av planområdet har helning 0-6 grader, som 

kan karakteriseres som tilnærmet flatt. Lokale høydeforskjeller mellom terrengnivåene skaper 

imidlertid smale traseer hvor helning overstiger 12 grader, og karakteriseres derfor som bratt.  

Kvartærgeologiske forhold 

Ifølge NGUs løsmassekart er planområdet dominert av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke 

(rosa), tynt humus-/torvdekke (beige), med tynne hav-, fjord- og strandavsetninger (lys blå) og tykke 

hav- og fjordavsetninger (blå) i lavereliggende områder. Det forekommer spredte forekomster av torv 

og myr (brun). Se Figur 26. 
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Figur 26: Utsnitt hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Området er dominert av bart 

fjell med tynt løsmassedekke (rosa), med forekomst av marine avsetninger (blå) og myr 

(brun) i lavereliggende partier. 

Marine forekomster 

Marin grense ligger 171 m.o.h., og hele planområdet ligger således under den marine grense. Ifølge 

NGUs kart over mulige marine forekomster er det stedvis svært stor sannsynlighet for marin leire. 

Disse områdene sammenfaller med de tykke dekkene av hav- og fjordavsetninger gitt i 

løsmassekartet (Figur 26). Samtlige myrer har stor sannsynlighet for forekomst av marin leire, og det 

er naturlig å anta at det ligger leire under myrområdene. 
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Figur 27: NGU kart med marin grense, og sannsynlighet for forekomst av marin leire. 

5.1.2 Forekomst av kvikkleire og skredhendelser 

Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet, og det er ikke påvist forekomst av kvikkleire 

eller andre sensitive avleiringer. Av NVEs temakart for kvikkleire, gitt av Figur 28 er det dog påvist 

kvikkleiresoner i omkringliggende områder. Øst for planområdet ved Kåbbel (ca. 1,6 km unna 

planområdet) er det karakterisert kvikkleire med lav til middels faregrad og risikoklasse 1 til 3. 

Nordøst, ved Voldenga (ca. 0,5 km unna planområdet) er det av Statens Vegvesen gjort funn av 

sensitiv leire i boringer. Disse forekomstene ligger i lavere terreng enn prosjektområdet på 

Gylderåsen. Således er planområdet ikke direkte påvirket av de påviste kvikkleiresonene.  
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Grunnet manglende grunnundersøkelser og forekomst av sensitive leirer i omkringliggende områder, 

kan en ikke utelukke at også leiren i planområdet er kvikk. 

 
Figur 28: NVE temakart for kvikkleire. Kvikkleiresoner med faregrad angitt av skraverte 

områder. 

Det er ingen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. Nærmeste registrerte hendelser er leir- 

og jordskred ved Kåbbel, alle i relativt bratt terreng mot Hobølelva. Ut fra terrengforhold, indikasjoner 

på berg i dagen og historikk vurderes ikke området som spesielt utsatt for skredhendelser, foruten 

kvikkleireskred som krever videre utredning. 

5.1.3 Områdestabilitet 

Dersom det finnes kvikkleire i leireforekomsten på området, skal områdestabilitet vurderes i henhold 

til NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner, ref. (NVE: Retningslinjer 2/2011. 

"Flaum- og skredfare i arealplanar". Revidert 22. mai 2014. ISSN: 1501 - 9810)  og veileder 1/2019 

Sikkerhet mot kvikkleireskred, ref. (NVE veileder 1/2019: "Sikkerhet mot kvikkleireskred". ISSN: 

1501-0678). 

Normalt skal det foreligge et minste omfang av grunnundersøkelser for å hensiktsmessig kunne 

identifisere og avgrense faresoner. Da det ikke foreligger grunnundersøkelser, er det i det følgende 

gjort en enkel terrengvurdering. Det antas forekomst av kvikkleire, og vurdering gjøres basert på 

topografi ved leiresonene. 

  



 

 

     
 66  OMRÅDEREGULERING GYLDERÅSEN 

 Områderegulering Gylderåsen – Hovedrapport konsekvensutredning 

Tabell 9 viser den geotekniske utredningen av områdestabilitet i henhold til veileder 1/2019.  

Tabell 9: Utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 (NVE veileder 1/2019: "Sikkerhet mot 

kvikkleireskred". ISSN: 1501-0678). 

Steg Krav Kommentar 

1 Undersøk om det finnes 

registrerte faresoner 

(kvikkleiresoner i området) 

Det forekommer ingen kartlagte faresoner 

innenfor planområdet. NVEs kvikkleirekart 

(Figur 28) viser at det ligger kartlagte 

kvikkleiresoner i Kåbbel ca. 1600 m unna 

planområdet. 

 

2 Avgrens område med mulig 

marine avsetninger 

Prosjektområdet ligger under marin grense. 

Av løsmassekart i Figur 26, kart for mulighet 

for marin leire i Figur 27, samt relieffkart i 

Figur 29 kan en se at områder med mulig 

marine avsetninger er klart avgrenset i søkk i 

terrenget omkranset av berg i dagen. 

3 Avgrens områder med terreng 

som kan være utsatt for 

områdeskred:  

- Total skråningshøyde over 5 

m. 

- Jevnt hellende terreng 

brattere enn 1:20 og 

høydeforskjell over 5 m. 

Terrenghelning er vurdert i Figur 29Figur 29 - 

Figur 31. Generelt er det 3 mulige områder 

hvor det kan forekomme sensitive avleiringer. 

Disse er vist av Figur 29. En kan ikke 

utelukke at det også kan forekomme utenfor 

de angitte områder. Felles for alle områdene 

er at de er klart avgrenset av berg i dagen og 

har således tydelig definerte potensielle 

utløpsområder.  

 

Helning av løsmasseområdene er kontrollert 

og vist av Figur 30 og Figur 31. Nordre 

leirforekomst vurderes ikke som 

aktsomhetsområde. Sørøstlig forekomst 

indikerer platåterreng og karakteriseres 

derfor som et aktsomhetsområde. 

 

Terrenget kan ikke inngå i utløpsområde da 

terrenget er tilnærmet flatt, og de 

høyereliggende områdene ikke består av 

marine masser. 

 

Planlagte tiltak ligger dermed i terreng som 

ikke tilsvarer aktsomhetsområde, og 

utredningen avsluttes. 

 

Terrenganalyse er utført. Planområdet ligger på et definert høydedrag og terrenget heller generelt ned 

i alle retninger fra tomten. Det vurderes som lite sannsynlig at et kvikkleireskred utenfor planområdet 

vil kunne påvirke bebyggelse og drift innenfor planområdet.  

Lengdesnitt av nordre leirforekomst er gitt av Figur 30. Da leirområdet ligger i et søkk omringet av 

høyereliggende berg er eneste utløpsområde nordover i retning Gylderdammen. Terrenget her er 

tilnærmet flatt, med helning slakere enn 1:20. Mulighet for områdeskred avkreftes, og utredning 

avsluttes i tråd med NVEs retningslinjer. 
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Det sørøstlige leirområdet består av tynne marine avsetninger. Av terrengmodell fra Høydedata, Figur 

29, kan en se et tydelig platå ved østre kant av planområdet. Platået kan også ses i lengdesnittet gitt 

av Figur 31. NVEs veileder angir platåterreng som mulig fare for områdeskred og sørøstlig sone 

regnes dermed som aktsomhetssone, og utredningen må videreføres. For videre utredning skal 

befaring og grunnundersøkelser ligge til grunne, resterende steg i NVEs kvikkleireutrening skal 

utføres.  

Dersom det skal bygges på leirområdene forutsettes det utført grunnundersøkelser for å kunne 

bekrefte eller avkrefte forekomst av kvikke avleiringer.  

 
Figur 29: Skyggerelieffkart med høydeplott vist for planområdet. Figuren 

viser at store deler av området utgjøres av berg i dagen, mens løsmasser 
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i stor grad forekommer i søkk i terrenget (se blå ellipser). Søkkene 

sammenfaller med angivelsen av marine løsmasser gitt av Figur 26 og 

Figur 27. 

 
Figur 30: lengdesnitt av nordre leirforekomst. Gjennomsnittlig terrenghelning i potensielt 

løsne- og utløpsområde er mindre enn 1:20. 

 
Figur 31: Lengdesnitt av sørøstlige leirforekomst. Terrenghelning før og etter platå er 

svært lav. Høydeforskjell i overgangen er ca. 5 m. 

5.1.4 Vurdering av planområdet 

Planområdet er dominert av bart fjell. Det forekommer høyst sannsynlig fjell i underkant av det tynne 

humus-/torvdekket. Planområdet er vurdert som egnet for å etablere industri og annen storskala 

virksomhet.  

All torv, humus og myr under eventuelle bygg må renskes før konstruksjonsstart. Det bør fortrinnsvis 

fundamenteres på berg. Sørøstlige leirforekomst er karakterisert som aktsomhetsområde og det må 

gjøres ytterligere faresoneutredning iht. NVE veileder 1/2019, ref. (NVE veileder 1/2019: "Sikkerhet 

mot kvikkleireskred". ISSN: 1501-0678). 

Ved utbygging på eller nær identifiserte områder med mulig forekomst av sensitiv leire, skal det 

utføres grunnundersøkelser for å avdekke løsmassenes beskaffenhet og styrke. Det anbefales også 

grunnundersøkelser for å kartlegge mektigheter av torv/myr, samt innmålinger av berg i dagen der 

dette er relevant for avgrensninger. Videre skal det utarbeides geoteknisk detaljprosjektering før 

bygging.  
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5.1.5 Konklusjon og videre arbeid: geoteknikk 

Planområdet er vurdert som egnet for utbygging. Dersom det skal bygges på eller i nærheten av 

leireforekomstene skal det utføres grunnundersøkelser for å avklare hvorvidt det forekommer sensitiv 

leire i grunnen. Omfang av grunnundersøkelser bestemmes av geotekniker. Ved en eventuell 

påvisning av sensitiv leire må en utføre resterende steg i områdestabilitetsvurdering iht. NVEs 

regelverk. I detaljprosjekteringsfase må det prosjekteres tiltak for fundamentering, og vurdere 

lokalstabilitet. Ved utnyttelse av områder med leire og/eller humusholdige masser skal setninger 

vurderes. Dersom sensitive avleiringer påvises, må rystelser fra anleggsarbeid og sprengning i 

nærheten vurderes og kontrolleres.  

Grunnet bergforløp og tilnærmet flatt terreng, er områdene med mulig forekomst av sensitiv leire ikke 

vurdert til å utgjøre en fare for områdeskred, ut over området i sørøst, som omtalt i over, hvor det må 

gjøres grunnundersøkelser, og videre faresoneutredning for å avklare områdestabilitet. 
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5.2 Massehåndtering 

Som en del av planarbeidet er det gjort en enkel analyse av massebalanse ut fra mulige 

bebyggelsesstrategi. Denne viser at det vil være mulig å håndtere masser internt i planområdet. 

Samtidig vet man fra planarbeidet og utbygginger på tilliggende næringsområde at steinen i området 

er av god kvalitet og antagelig kan benyttes som en ressurs i byggefasen. Dette er imidlertid ikke 

foreslått sikret i forslaget til reguleringsplan. Det bør gjøres vurderinger av massenes kvalitet og 

hvordan de best kan brukes i forbindelse med konkrete utbyggingsprosjekter. 

 
Figur 32 Eksempel fra cut/fill-analyse 
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5.3 Teknisk infrastruktur 

Kraft 

Gylderåsen har god lokalitet med tanke på krafttilførsel med beliggenhet, langs sentralnettlinjen 

mellom Tegneby og Hasle. Planområdet ligger også med kort avstand til trafostasjonen på Tegneby. 

Tegneby stasjon er et sentralt knutepunkt i det norske kraftnettet (transmisjonsnettet). Det er i 

utgangspunktet mulig å hente ut enorme mengder kraft fra transmisjonsnettet ved utbygging av 

Tegneby stasjon. 

Det er størst tilgang på kraft tett ved de store stasjonene på sentralnettet, blant annet Tegneby. På 

Tegneby går 400kV linjen rett gjennom og det tas kun ned 47kV kraft. Skal det forsynes 132kV fra 

Tegneby, må Statnett bygge nye transformatorer for dette. 

Eksisterende infrastruktur i og rundt planområdet:  

Det er høyspentanlegg som må hensyntas innenfor planområdet. Det går en eksisterende 22 kV 

luftlinje fra næringsområdet ved Nike Batteri og nordover langs eksisterende adkomstvei mot 

Gylderdammen. Det er i plankartet lagt inn et byggeforbudsbelte (hensynssone H370) på 8 meter fra 

ytterste strømførende ledning langs traseen, med tilhørende bestemmelser.  

NVE har også lavspent kabelanlegg innenfor planområdet, samt eksisterende nettstasjoner. Disse er 

knyttet til forsyning av bygninger innenfor det eksisterende næringsområdet Nike Batteri.  

Videre krysser Statnett sine eksisterende høyspentlinjer planområdet, hhv. 420 kV og 300 kV. Dette 

er en del av sentralnettlinjen som går mellom Tegneby og Hasle, og gir dermed god tilgang på kraft i 

området. Høyspentlinjene krysser planområdet i retning vest-sørøst. I samme trasé har Elvia planlagt 

en ny strømforsyning til Våler kommune.  

Planlagt infrastruktur:  

Elvia har planlagt en ny 132 kV høyspent kraftledning i området. Det er per februar 2022 søkt Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjons for etablering av anlegget. Bakgrunnen 

er at eksisterende nettanlegg ikke har nok kapasitet til å imøtekomme fremtidig antatt effektbehov. 

Den nye forsyningen skal etter planen bestå av omtrent åtte kilometer med 50 kV kraftlinjer fra 

området Tegneby i Vestby kommune, frem til ny transformatorstasjon på tomt rett sør for 

planområdet og Fv 220 i Våler. Nærmere bestemt er tiltenkt plassering av transformatorstasjonen like 

på sørsiden av T-krysset Sånerveien/Hobølveien.  

KI Våler har planlagt ny 145 kV linje/kabel og koblingsanlegg/trafostasjon (ca. 125 x 100 meter) til 

planområdet. Dette arbeidet har pågått parallelt med planarbeidet, og skal sikre strøm til den 

fremtidige utbyggingen av området. Kraftlinjen er planlagt i samme trasé som Statnetts eksisterende 

luftlinjer og Elvias planlagte høyspentledning. 
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Figur 33 Bygningsvolumene innenfor planområdet er kun en illustrasjon av en tenkt situasjon, ikke et konkret 

utbyggingsprosjekt. 

Vann og avløp - VA 

Det er ikke kommunalt vann og avløpsanlegg innenfor planens begrensning. Det ligger kommunalt 

nett ca. 600m fra planområdet der adkomsten til området er forutsatt gjennom "Moss og Våler 
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Næringspark". En utbygging av det regulerte området vil ha et vannforbruk antatt mellom 110 l/s til 

200 l/s. Denne mengden dekker forbruksvann og krav til 50 l/s brannslokkevann. Reguleringsområdet 

ligger fra ca. kote 55 til 90, tillatt byggehøyde på 25 meter og nødvendig vanntrykk over dette 

medfører antatt nødvendig trykklinje for vannet på kote 140. 

Avløpsmengden totalt for hele utbyggingsområdet antas å ligge mellom 50 l/s og 160l/s, avhengig av 

type utbygging. 

Det er flere muligheter for tilkobling til vannledninger og vannkilder i regionen. Disse må imidlertid 

utredes nærmere. Forslaget til reguleringsplan stiller krav om utarbeidelse av teknisk plan for vann- 

og avløp ved byggesøknader. 

Behov for kjøling 

Kraftkrevende industri kan ha behov for kjøling ut over vanlig kjøling av lokaler. I denne planen er det 

imidlertid forutsatt at det ikke er behov for annet enn ordinær kjøling, og det er derfor ikke gjort 

nærmere vurderinger av dette. 

5.4 Overvann 

5.4.1 Dagens situasjon  

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunen Moss i vest. Innenfor 

planområdet er det to næringsområder med tilhørende, private adkomstveger. Næringsområdene er 

konsentrert til eiendommene 19/4 og 15/6, henholdsvis nord-vest og ca. midt i planområdet. I det 

midtre næringsområdet er det høy aktivitet i form av entreprenørvirksomhet. Resten av planområdet 

er i all hovedsak ubebygd og skogkledt. 

 

Planområdet har en topografi fra 38 til 95 moh. Det er likevel viktig å påpeke at planområdet fra nord-

vest til sør-øst er i overkant av 3 km langt, og tatt dette i betraktning er høydeforskjellen liten. Hele 

planområdet er for øvrig under marin grense, som ifølge NGU ligger på 171 moh.  

 

Planområdet ligger i nedbørfeltet til Såna-vassdraget i nord (med utløp til sjøen i Son) og Vansjø i sør 

(med utløp til sjøen i Moss). Ca 2/3 av planområdet drenerer til Såna og resterende del til Vansjø. 

Planområdet ligger høyt (i rotpunktet) i de nevnte nedbørfeltene og vassdragene (bekkene) innenfor 

planområdet er små (små tilrenningsarealer). Bekkene er således sårbare for påvirkning fra 

utbygginger med tette flater som medfører både flom- og forurensningspåvirkning. 

5.4.2 Konsekvensutredning  

Verdi 

Overvannet er en naturgitt forutsetning og ressurs for vegetasjon, dyreliv og vassdrag. Gylderåsen 

har sin naturlige særpregede vannhusholdning som er styrt av lokalklima, topografi og grunnforhold. 

Overvannet har en viktig funksjon og høy verdi for den lokale økologiske tilstanden i planområdet og i 

vassdragene som planområdet har avrenning til. 

Påvirkning og konsekvens 

Utbygging av området vil påvirke overvannsavrenningen på følgende måte: 
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› Anleggsfasen medfører fare for forurensning av overvann (og grunn) som følge av 

massehåndtering (partikkel- og nitrogenavrenning fra sprengning, graving, deponering) og 

utslipp av miljøfremmede stoffer (akutte utslipp/lekkasjer av olje og drivstoff, utløsning av stoffer 

fra materialer).  

› Store arealer dekkes av permanente tette flater og mister sin naturlige avrenning via 

vegetasjonsdekte overflate og i grunnen. Det naturlige kretsløpet og forsinkelsen vannet har i 

naturlig terreng, inkludert myrer, forstyrres (kortsluttes) når nedbøren havner på bygde tette 

flater slik tiltaket innebærer.  

› Tette flater medfører oppsamling og konsentrering av overvann som skaper høy intensitet i 

avrenningen ved nedbør (høy flomavrenning). Dette medfører forsterket flompåvirkning i 

nærliggende vassdrag. 

› Trafikk, utvendig materialbruk i bygg og materialhåndtering på åpne tette flater tilfører 

overvannet forurensningsstoffer som vil belaste tilgrensende natur og vassdrag. Vassdragene er 

små og særlig sårbare for forurensningspåvirkning.   

› Risiko for akutte utslipp fra transport, håndtering og lagring av kjemikalier som havner i 

overvannet og tilføres omgivelsene. 

Forurensning av overvann som følge av akutte utslipp i anleggs- og driftsfase representerer 

ekstraordinære situasjoner og kan medføre langsiktige miljøskader. Utslipp i grunnen i dette området 

vil utgjøre en forurensningskilde som er krevende å sanere. Slike hendelser må ivaretas gjennom 

tekniske og beredskapsmessige risikoreduserende krav som stilles til utbygging og drift av 

virksomheter.  

Forurensning av overvann under ordinær drift av bygg og normal trafikk representerer en diffus 

spredning av forurensninger. Forurensninger fra trafikk representerer en rekke ulike miljøgifter 

(tungmetaller og organiske miljøgifter). Utløsning av stoffer fra bygg er helt og holdent avhengig av 

materialbruken og materialenes innhold av miljøfremmede stoffer. Generelt vil de nevnte kilder tilføre 

et stort antall ulike stoffer, men miljøbelastningen vil generelt være lav. Bruk av særskilte 

materialtyper i bygg kan gi høye konsentrasjoner i overvannet.  

Utomhusanlegg med grønnstruktur som forutsetter gjødsling og bruk av plantevernmidler 

representerer også en forurensningskilde for overvannet. Næringsstoffer og plantevernmiddelrester 

spres med overvannet ned i grunnen til grunnvannet og videre til vassdrag.   

Virksomheter innen avfall og gjenvinning eller andre virksomheter med særskilte aktiviteter utendørs, 

kan forurense overvannet betydelig. I slike tilfeller må det etableres særskilte oppsamlings- og 

renseløsninger for overvannet. 

De nevnte negative konsekvenser må avbøtes gjennom ulike midlertidige tiltak i anleggsfasen og 

permanente tiltak for driftsfasen.  

Det er ikke avdekket spesielle områder innenfor planområdet som medfører høyere utfordringer eller 

konfliktnivåer enn andre delområder. Utfordringene med overvann fra tette flater gjelder generelt for 

all fremtidig bebyggelse uavhengig av hvor i planområdet bebyggelsen lokaliseres. 
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5.4.3 Skadereduserende tiltak  

Håndtering av overvann fra tette flater bør i størst mulig grad løses lokalt etter naturens egne 

prinsipper. Målet er å redusere de negative effektene av utbyggingstiltaket og tilbakeføre overvannet 

til omgivelsene så lik den opprinnelige naturlige situasjonen som mulig.  

Tiltakene har 2 hovedhensikter: 

› Fordrøye (forsinke) overvannet før utledning til naturområdene ved bruk av infiltrasjonsløsninger, 

fordrøyingsbasseng og grønne arealer tilrettelagt for kontrollert oversvømmelse. Utformingen og 

dimensjoneringen av løsningene skal dempe flomeffekten av tette flater og skal gi en så nær opp 

til naturlig avrenningsforløp som mulig før overvannet ledes ut til omgivelsene/vassdragene. 

› Tilbakeholde forurensninger slik at målet om god tilstand i vassdragene oppnås.  Dette oppnås 

ved å integrere naturbaserte renseløsninger i fordrøyingstiltakene. Hovedløsningen er filtrering av 

overvannet i naturlige jordmasser. Renseeffekten kan forsterkes ved å benytte reaktive 

filtermedier (kalkbaserte filtermasser etc.) med høy evne til å adsorbere/tilbakeholde 

forurensninger. Slike rensetiltak har 90 % renseeffekt (tilbakeholdelse) for typiske 

forurensningsstoffer i overvannet. Det rensede overvannet vil med denne type tiltak tilfredsstille 

miljøkvalitetsstandardene (EQS-grenseverdier) i Vannforskriften som tilsvarer god tilstand i 

vassdrag, dvs. konsentrasjonen av forurensninger i renset overvann er lavere enn EQS-

grenseverdien for god tilstand i vassdrag (Norsk Vann, 2022). Et viktig tiltak for å oppnå god 

rensing er å separere forurenset overvann fra rent overvann for at renseløsningene skal få en 

optimal dimensjonering og rensefunksjon slik at høy og stabil rensegrad oppnås. 
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5.5 Flom 

5.5.1 Dagens situasjon  

Planområdet ligger for det meste i et kupert skogsterreng. Området består hovedsakelig av uberørt 

natur med et par områder med noe bebyggelse. 

Løsmassekart over området viser at det er mye bart fjell/tynt jordsmonn med lav infiltrasjon. Det kan 

derfor forventes en relativt rask avrenning fra området i dag. Det ligger også flere mindre myrer i 

området som kan forventes å være flomdempende.  

En oversikt over berørte nedbørfelt og vannveier er vist i Figur 34 og Figur 35. Nedbørfelter markert i 

lilla renner nordover mot Såna som har utløp i sjøen ved Son. Nedbørfelter markert i svart renner 

sørover mot Vansjø. Omtrent 2/3 av planområdet drenerer mot Såna og resterende mot Vansjø.  

Såna-vassdraget er betydelig mindre enn Vansjø-vassdraget og vurderes derfor til å være mer 

påvirket av endrede vannmengder som følge av tiltak i planområdet. Eventuell økt flomavrenning fra 

planområdet vurderes til å være ubetydelig lenger nedstrøms ved Såner kirke. 

Endringer i flomavrenning fra feltene som drenerer mot Vansjø vil kunne påvirke flomvannføringene i 

bekkene ned mot Vansjø. Vansjø er en stor resipient og endrede flomvannføringer fra tiltaksområdet 

ansees som ubetydelig for flomvannstander i Vansjø. Generelt for begge vassdragene er det kun 

lokale mindre bekker som vil kunne berøres av endrede flomvannføringer. 

Aktsomhetssoner for flom i nærliggende vassdrag er vist i Figur 36. Deler av planområdet i vest ligger 

innenfor aktsomhetssonen for flom.  En eventuell utbygging her medfører behov for ytterligere 

flomutredning. 

Identifiserte myrområder innenfor planområdet er vist i Figur 37.  
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Figur 34 Oversikt over planområdet, berørte vannveier og nedbørfelter. 
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Figur 35 Detaljkart over planområdet, berørte vannveier og nedbørfelter. 
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Figur 36 Aktsomhetssoner for flom fra NVE. 
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Figur 37 Myrområder innenfor planområdet. 

5.5.2 Konsekvensutredning  

Verdi 

Flom i vassdrag er en verdi som bør ivaretas. Flom er en naturlig hendelse og må ikke nødvendigvis 

ses på som en uønsket hendelse. Flom kan blant annet medføre flere positive effekter for økologien og 

naturmiljøet langs vassdraget. Bekkeløp og naturmiljøet langs disse er tilpasset de naturlige 

variasjonene i vannføring og det er derfor et mål om at tiltakene ikke vesentlig endrer de 

avrenningsforholdene som er i dag. 
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Påvirkning og konsekvens 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne påvirke dreneringen og flomavrenningen i området. En endring i 

terrengoverflaten vil kunne medføre en endring i dreneringsveiene med påfølgende endringer i 

vannmengder nedstrøms i vassdragene.  

En endring i terrengoverflaten fra skogsterreng til tette flater vil medføre en økning i flomavrenning 

fra planområdet. Konsekvenser av dette vil bli at de mindre lokale bekkene vil bli utsatt for økt 

erosjon og kunne medføre problemer med oversvømmelser ved bebyggelse, infrastruktur og 

jordbruksområder. Den økte flomavrenningen vil kun være av betydning frem til de større 

resipientene Såna og Vansjø. En økt erosjon vil imidlertid kunne medføre negative effekter for 

resipientene. Eksempelvis kan økt erosjon i jordbruksområder medføre en høyere tilførsel av 

uønskede næringsstoffer til vassdrag nedstrøms. 

5.5.3 Skadereduserende tiltak 

Uten skadereduserende tiltak kan det forventes negative konsekvenser av tiltaket. Flomavrenningen 

kan forventes å øke, og dermed gi lokale problemer, og den økte erosjonsfaren kan medføre 

konsekvenser også for resipient langt nedstrøms. Den økte avrenningen må derfor håndteres slik at 

flomavrenningen etter tiltak blir tilsvarende dagens nivå. 

De skadereduserende tiltakene mot flom er sammenfallende med fagtemaet overvann og er 

ytterligere beskrevet fagrapport for overvann. 
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5.6 Universell utforming 

5.6.1 Dagens situasjon, påvirkning og konsekvens 

Området er i dag skogkledt, lite tilrettelagt med stier eller tråkk og har naturlige former med til dels 

store variasjoner i terreng. Flere deler av området er derfor vanskelig å nå for alle. Området vurderes 

derfor å ha liten relevans/verdi for universell utforming.  

Virkninger av planforslaget  

Planforslaget tilrettelegger for nedbygging av skog- og naturområder samt omforming av terrenget, 

og vil delvis bedre forholdene for universell tilgjengelighet gjennom tilrettelegging for 

fremkommelighet til enkelte deler av området med dagens krav til blant annet bredder, utforming og 

oppmerking. Uberørte områder forblir som i dagens situasjon.  

I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav om at all bebyggelse og tilhørende utearealer 

innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming, i samsvar med 

gjeldende byggeteknisk forskrift. Planforslaget vurderes å medføre ubetydelig konsekvens for 

universell utforming.  

5.6.2 Skadereduserende tiltak 

Prinsippet om universell om universell utforming vurderes som tilstrekkelig ivaretatt ved at det i 

reguleringsbestemmelsene settes krav til at tiltak innenfor planområdet, som utforming av bygninger 

og uteområder, skal utformes etter prinsippet om universell utforming. 
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5.7 Risiko og sårbarhet 

Det er gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget som vedlegg. Som følge 

av at det ikke foreligger et konkret prosjekt, er det usikkerhet knyttet til flere av de hendelsene som 

er blitt vurdert som aktuelle i og i tilknytning til planområdet, og utviklingen av det. Dette gjelder 

både sannsynlighet, konsekvens og hvilke tiltak som er aktuelle. 

 

Følgende hendelser blir ansett som aktuelle, og det er derfor vurdert risiko og avbøtende tiltak i 

forbindelse med dem. 

 

› Ras/skred 

› Flom/ oversvømmelse 

› Radon 

› Skog-/lyngbrann 

› Grunnforurensning/Forurensning til grunn 

› Elektromagnetisk stråling 

› Støy 

› Luftforurensning 

› Trafikkulykker 

› Virksomhetsrisiko 

 

Konklusjonen i risiko- og sårbarhetsanalysen, er at ved å gjennomføre aktuelle risikoreduserende 

tiltak, kan risikoen gjøres akseptabel for alle hendelser. Siden det er usikkerhet knyttet til hvilken type 

virksomhet som skal etablere seg i planområdet, må det imidlertid gjøres konkrete vurderinger av 

risiko og avbøtende tiltak knyttet til hendelsene i forbindelse med detaljprosjekteringen. 

 

Hendelsene som er blitt vurdert til å ha middels konsekvens bør følges opp særskilt. Dette gjelder på 

dette stadiet kun trafikkulykker.  

 

Oppsummert er det ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for formålet 

kraftkrevende industri innenfor planområdet.  

 

Det presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-

analysen viser. 

5.7.1 Skadereduserende tiltak 

› Gjennomføre målinger av radongass som grunnlag for eventuell prosjektering av tiltak, iht. 

TEK17. 

› Sikre god tilgang for brann- og redningsetatene. 

› God kapasitet på slukkevann 

› Begrense vegetasjon mot bygningsmassen med tanke på å begrense faren for spredning. 

› Risiko- og sårbarhetsanalyse i detaljprosjektfasen som grunnlag for risikoreduserende tiltak. 

› Ytre miljø-plan/Miljøoppfølgningsprogram 
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› Støyanalyser i prosjektfasen, inkludert vurderingen av tiltak. Med gjennomføringen av gode tiltak 

vil sannsynligheten for helseskader kunne minimeres. 

› Anlegg med nødstrømsaggregat bør lokaliseres på en slik måte at ansatte på anlegget og øvrig 

luftfølsom bebyggelse er mest mulig skjermet fra utslipp.  

› Friskluftinntak til anlegget bør plasseres lengst mulig vekk fra nødstrømsaggregatet. Hendelsen 

har i utgangspunktet lav risiko. 

› For å sikre en god og trafikksikker avvikling av den økte trafikkmengden til og fra planområdet 

kan det bli behov for en ombygging av eksisterende vikepliktregulerte T-kryss med atkomstveier 

til hhv. Fv.120 og Fv.1026. Dette må imidlertid vurderes i sammenheng med konkrete prosjekter 

og den faktiske trafikkøkningen disse medfører. Det er per i dag stor usikkerhet i hvor stor 

trafikkøkning realiseringen av reguleringsplanen vil medføre. Tiltaket vil kunne redusere 

sannsynligheten for hendelsen. 

› Det må gjøres en ny vurdering av virksomhetsrisiko og risikoreduserende tiltak når det foreligger 

et konkret industriprosjekt. Både sannsynlighet og konsekvenser vil kunne reduseres gjennom 

tiltak. 
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6 OPPSUMMERING 

Med utgangspunkt i de foregående utredningskapitlene er konsekvenser av de ulike alternativene 

sammenstilt og vurdert tematisk i det etterfølgende. Konsekvensene er sammenfattet og vurdert 

samlet i henhold til en 7-delt skala: 

+++ = Stor positiv konsekvens 

++ = Middels positiv konsekvens 

+ = Liten positiv konsekvens 

0 = Ingen eller ubetydelig konsekvens 

- = Liten negativ konsekvens 

-- = Middels negativ konsekvens 

--- = Stor negativ konsekvens 

Referanse/sammenligningsgrunnlaget for konsekvensutredningene er 0-alternativet, som derfor får 

verdien "0" for samtlige av utredningstemaene. 

Der hvor det i de tematiske utredningene ikke er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen håndbok V712 

"Konsekvensanalyser" for konsekvensvurderingen, er det gjort en skjønnsmessig vurdering og 

plassering i den ovennevnte skalaen. 

6.1 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 10 Sammenstilling av konsekvenser. Konsekvensvurdering spenner fra stor negativ (---) til stor positiv 

(+++). 0-alternativet gir per definisjon ingen konsekvens. 

Tema Konsekvens Kommentar 

0-alt. Alt. 1 

Naturmiljø og naturmangfold 0 --- 

Stor 

negativ 

Åtte delområder med noe/middels 

verdi blir 100% nedbygget, og 

dermed ødelagt. Konsekvensen 

vurderes samlet sett til stor negativ. 

 

Landskapsbilde 0 -- 

Middels 

negativ 

Planområdet deles i to delområder, 

hvor delområde 1 har middels verdi 

og delområde 2 har noe verdi. Viktige 

og uberørte landskapsområder med 

regional betydning påvirkes av 

tiltaket. Konsekvensen vurderes 

samlet sett til middels negativ 

konsekvens.  

Naturressurser 0 0 

Ubetydelig 

Ingen av delområdene med verdi for 

naturressurser blir påvirket. 
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Konsekvensen vurderes samlet sett til 

ubetydelig.  

Kulturminner/-miljø 0 - 

Liten 

negativ 

Det er kun tidligere Våler Batteri (B-

området, KM3.1) og et 

kullfremstillingsanlegg (KM2) som 

berøres direkte av en utbygging 

innenfor planområdet. Kulturminnene 

har henholdsvis middels og noe verdi. 

Forringelse gjør at temaet 

kulturminner samlet sett vurderes til 

liten negativ konsekvens. 

Friluftsliv og nærmiljø 0 - 

Liten 

negativ 

Planområdet deles i to delområder, 

hvor delområde 1 har middels verdi 

og delområde 2 har noe verdi. Begge 

delområdene påvirkes.  

Samlet sett vurderes påvirkningen til 

liten negativ konsekvens. 

Trafikk 0 - 

Liten 

negativ 

Som følge av trafikkøkning, og 

påvirkning av allerede dårlige veier, 

samt kapasitet i kryss og veinett, er 

det gitt verdien liten negativ 

konsekvens for temaet trafikk som 

helhet. 

 

Det presiseres imidlertid at det er 

usikkerhet knyttet til hvor stor 

trafikkøkning utbyggingen av 

planområdet vil medføre. Dette er 

avhengig av typen kraftkrevende 

industri som etablerer seg. Videre vil 

utviklingen av planområdet antagelig 

skje etappevis og over lengre tid. 

Dette kan antas å bety at trafikken 

gradvis vil øke i et 10-20års 

perspektiv. 

Klima, energi og miljø 0 0 Temaene som dekkes av fagområdet 

har i denne omgang ikke fått 

konkrete verdier. Konsekvensene er i 

stor grad avhengige av konkrete 

tiltak som skal gjennomføres i 

planområdet, og hvordan 

skadereduserende tiltak innarbeides i 

utbyggingsprosjektene. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 0 - 

Liten 

negativ 

Tap av friluftslivområder gjør at 

gjennomføring av reguleringsplanen 

vurderes å ha verdien liten negativ 

konsekvens for temaet. . 

Folkehelse 0 - Tap av friluftslivområder gjør at 

gjennomføring av reguleringsplanen 
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Liten 

negativ 

vurderes å ha verdien liten negativ 

konsekvens for temaet. 

Nasjonale, regionale og lokale 

virkninger 

0 +/+++ 

Liten 

positiv / 

stor 

positiv 

Konsekvensen er avhengig av omfang 

og type industri for de lokale og 

regionale virkningene. Nasjonalt er 

det konkurranse mellom ulike 

lokaliteter, og derfor mindre 

betydning. Etablering av ny, grønn 

industri er imidlertid positivt også for 

Norge sett under ett. 

Det er derfor ikke satt én verdi for 

konsekvens, annet enn at den er 

positiv. 

Overvann 0 - / 0 

Liten 

negativ / 

ubetydelig 

Tiltak innenfor planområdet som 

medfører tette flater har negative 

konsekvenser for temaet overvann. 

Ved gjennomføring av 

skaderedusrende tiltak kan man 

imidlertid søke å minimere 

konsekvensene. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor fra liten 

negativ til ubetydelige konsekvenser 

for temaet overvann, avhengig 

hvordan dette løses i 

utbyggingsprosjekter. 

Flom 0 - / 0 

Liten 

negativ / 

ubetydelig 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne 

påvirke dreneringen og 

flomavrenningen i området. En 

endring i terrengoverflaten vil kunne 

medføre en endring i 

dreneringsveiene med påfølgende 

endringer i vannmengder nedstrøms i 

vassdragene. Med skadereduserende 

tiltak vil negative konsekvenser i stor 

grad kunne unngås. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor fra liten 

negativ til ubetydelige konsekvenser 

for temaet flom, avhengig av 

skadereduserende tiltak. 

Universell utforming 0 + 

Liten 

positiv 

Området er ikke universelt utformet i 

dag. For byggeområder gjelder et 

krav om universell utforming i 

tilknytning til nye byggetiltak innenfor 

planområdet. 

En gjennomføring av 

reguleringsplanen har derfor noe 
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positiv konsekvens for temaet 

universell utforming.  

Konsekvensutredningen er oppsummert i den ovenstående tabellen.  

Planforslaget vurderes å være i samsvar med overordnede planer og føringer. Foreslått arealbruk og 

utnyttelse legger til rette for industriell utvikling og flere nye arbeidsplasser i regionen. Planforslaget 

forventes å gi positive konsekvenser for økonomisk og samfunnsmessig utvikling lokalt og regionalt, 

og har fått verdien noe til stor positiv for temaet Nasjonale, regionale og lokale virkninger 

(næringsutvikling). 

Den positive samfunnsnytten må veies opp mot de negative konsekvensene av planforslaget. 

Transformasjonen av et hovedsakelig ubebygd skogsområde til bebyggelsesformål vil gi negative 

virkninger for natur, landskap, friluftsliv, kulturmiljø og trafikk.  

For enkelte av temaene i konsekvensutredningen kreves det at det gjøres supplerende vurderinger 

når det foreligger konkrete prosjektforslag innenfor planområdet. Dette gjelder spesielt klima, energi 

og miljø, teknisk infrastruktur, geoteknikk og hydrologi. Alle disse forholdene er sikret i forslag til 

reguleringsbestemmelser, jf. kap. 6.3. 
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6.2 Kumulative virkninger 

Planforslaget innebærer at det legges til rette for næringsetablering som kommer i tillegg til 

eksisterende og annen planlagt etablering i regionen. De samlede virkningene av arealbruken i 

regionen er utredet og avklart gjennom overordnede areal- og transportplaner og omtales derfor ikke 

nærmere her. For eksempel er hoveddelen av planområdet allerede foreslått som industri i 

kommuneplanens arealdel, og er i tråd med ABC-prinsippet i fylkesplan for Østfold14. 

6.3 Skadereduserende tiltak 

6.3.1 Naturmiljø og naturmangfold 

For å redusere negativ påvirkning på naturmangfoldet i ferdig etablert situasjon anbefales følgende 

tiltak: 

› Delområde N3 (Lødengtjern) og N4 (rik åpen sørlig jordvannsmyr) er helt avhengige av at dagens 

vannhusholdning blir opprettholdt. Det er derfor essensielt for ivaretakelse av naturverdiene her at 

opparbeidelse (med evt. sprenging, planering osv.) ikke drenerer eller endrer de hydrologiske 

forholdene i og rundt delområdene. Hydrogeolog bør engasjeres i videre planlegging/prosjektering for 

å vurdere og unngå at vannhusholdningen i delområdene blir endret. Dersom disse delområdene blir 

utilsiktet ødelagt som følge av tiltaket vil dette medføre den  høyeste konsekvensgraden (----) for 

fagtema naturmangfold, og det vil stride mot forvaltningsmålene for naturtyper (§4) og arter (§5) i 

naturmangfoldloven.  

› Belysning utformes slik at naturområder ikke blir opplyst. Det anbefales også at all utebelysning 

skrus av når det er mørkt. 

› Unngå store glassflater da disse kan utgjøre en kollisjonsfare for fugl. 

› Eventuell nye beplantinger skal være av norske arter, og ikke arter som er oppført på norsk 

fremmedsartsliste. Arter fra nærområdet er foretrukket. 

› Det bør gjennomføres kartlegging av fremmede arter i utredningsområdet så nært anleggsstart 

som mulig, og innarbeide funn fra denne kartleggingen i en miljøoppfølgingsplan. 

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å redusere avrenning av finstoff til vann. Som en del av 

prosjektets kvalitetssystem for prosjekterings-, anleggs- og driftsfasen skal det utarbeides 

miljøoppfølgingsplan. Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at 

tilstandsklassen for resipienten endres. Dersom vann fra anleggsområdet har helse- eller 

miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av faststoff/suspendert stoff er for høyt til å 

tilfredsstille ovennevnte krav, skal vannet enten samles opp og leveres til godkjent mottak, eller 

renses for eksempel ved hjelp av et sedimenteringsbasseng. 

Oppfølgning i planforslaget 

Her angis det hvordan de foreslåtte skadeavbøtende tiltakene er fulgt opp i forslaget til 

reguleringsplan. 

 
14 Fylkesplan for Østfold mot 2050 

https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
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› Det er sikret i reguleringsbestemmelsene at det må dokumenteres at man ikke drenerer eller 

endrer de hydrologiske forholdene for naturverdiene nevnt over (N3 og N4) før det gis 

byggetillatelser. 

› Det er stilt krav om miljøoppfølgningsplan i reguleringsbestemmelsene, som blant annet skal 

omhandle utslipp til vann og grunn, lysforurensning og kartlegging og håndtering av fremmede 

arter. Videre er det spesifisert at aktuelle tillatelser etter annet lovverk, som for eksempel 

forurensningsloven, skal foreligge før det gis brukstillatelser innenfor planområdet. 

› Det er sikret i bestemmelsene at stedegne planter skal brukes i vegetasjonsskjerm. 

6.3.2 Landskapsbilde 

Det er et viktig grep å i størst mulig grad ivareta områdets landskapsverdi i form av naturlig terreng, 

vegetasjon og andre karakteristiske landskapstrekk. For å ytterligere sikre dette foreslås følgende 

skadereduserende tiltak:  

› Bygg bør i størst mulig grad ha god terrengtilpasning for å sikre opplevelseskvaliteter.  

› Tilplantning bør vurderes for å etablere skjerming innenfor og i ytterkant av området. 

› Reguleringsbestemmelsene bør sikre at grønne buffersoner på minst 30 meter beholdes mellom 

tilstøtende/nærliggende næringsområder.  

› I de grønne buffersonene skal skogen bestå (ikke hugges i anleggsfasen) og kan dermed fungere 

som vegetasjons-skjerm. Avgrensningen bør følge terrenget og landskapet, slik at en unngår at 

rette linjer skjærer gjennom fjellknauser som kan beholdes i sin helhet i tråd med kotelinjene i 

landskapet.  

› Innenfor hensynssone H550 i gjeldende kommuneplan bør nye tekniske inngrep og inngrep som 

endrer terreng- eller vegetasjonstype unngås. Det anbefales derfor at de områdene som 

bebygges, får en tett bebyggelse med stor utnyttelsesgrad, slik at områdene rundt i størst mulig 

grad kan skånes for inngrep og samtidig utgjøre naturlige buffer-områder som visuelt skjermer 

omgivelsene for planinngrepet. 

Oppfølgning i planforslaget 

› Det er spesifisert i reguleringsbestemmelsene at bygninger skal tilpasses landskapet, samtidig 

som utomhusanlegg skal tilpasses omgivelsene og planlegges med grøntstruktur som kan være 

med å dempe negative visuelle virkninger. For øvrig gjelder pbl. §29-1 Utforming av tiltak og 

§29-2 Visuelle kvaliteter. 

› Det er sikret noe visuell skjerming av planområdet mot sørøst gjennom bestemmelsesområde 

#1. Denne buffersonen er angitt med 30 meters bredde i plankartet. 

› Hensynssone 550 (bevaring landskap) er definert og sikret i plankart og med tilhørende 

bestemmelser. 
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6.3.3 Kulturminner og -miljø 

Anleggsperioden 

› - Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i 

lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

› Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas skal avmerkes i 

plankart. 

› Automatiske fredete kulturminner, slik som aktivitets- og boplasser, som skal bevares, skal 

avmerkes i plan- og prosjekteringsmaterialet og sikres i anleggsperioden. 

› Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner som skal ivaretas 

gjerdes inn med midlertidig gjerde. Automatisk fredete kulturminner har en sikringssone på 5 

meter, som i likhet med selve kulturminnet er fredet. Vegetasjon mellom kulturminnet og 

næringsområdet bør søkes ivaretatt som buffer. 

› Nyere tids kulturminner som ikke blir direkte berørt av tiltaket, bør sikres og ivaretas i 

anleggsperioden. Eksempler på slike kulturminner er kullfremstillingsanlegg eller anlegg tilknyttet 

tidligere Våler batteri. 

Permanent situasjon 

› - Bestemmelser: Det er innarbeidet en bestemmelse knyttet til varsling av kulturminnemyndighet 

jf. Kml. § 8.2. 

› - Bestemmelser: Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser knyttet til kulturminner i anleggs- og 

riggplan og Miljøoppfølgingsplan.  

› - Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, er disse avmerket med 

hensynssone H730.  

› - Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet i utforming ved 

videre detaljprosjektering og ved gjennomføring. Særlig viktig å ta hensyn til er områdene øst i 

planområdet, som grenser mot kulturlandskapet ved Søndre og Nordre Gylderdammen.  

› - Ved planlegging av tiltak bør det vurderes hvordan kantvegetasjon, grønne områder og 

beplantning kan dempe nær- og fjernvirkning. 

› - Tiltak som direkte berører tidligere Våler Batteri (utskytningsområdet) bør forelegges 

kulturminnemyndighet før igangsetting. 

Oppfølgning i planforslaget 

› Det ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette er sikret med 

båndleggingssone i plankartet (båndlegging etter lov om kulturminner). Det er knyttet 

reguleringsbestemmelser til båndleggingssonen som sikrer vernet. 

› Reguleringsbestemmelsene sikrer både ivaretakelse av nyere tids kulturminner og automatisk 

fredete kulturminner, både i anleggsfasen og i permanent situasjon. 
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› Tiltak knyttet til konkret utforming av tiltak og utomhusområder er sikret gjennom bestemmelse 

om utforming (§3.4) 

6.3.4 Nærmiljø og friluftsliv 

› Stier og skiløyper som blir berørt eller fjernes som følge av tiltaket, må opparbeides med nye 

merkede stier/ skiløyper.  

› Med utgangspunkt i eller i tilknytning til planområdet anbefales det å øke tilgjengeligheten til 

friluftsområdet Lødeng-Grav.  

› Tilpasning av byggetiltak for å sikre opplevelseskvaliteter, gjennom skjerming, terrengforming og 

tilplanting. 

Oppfølgning i planforslaget 

› Skiløypen innenfor planområdet ligger i det definerte LNF-området rundt Lødengtjern.  

› Tilpasningen av byggetiltak er forsøkt sikret gjennom utformingskrav i 

reguleringsbestemmelsene, som nevnt ovenfor i forbindelse med temaet landskapsbilde. 

6.3.5 Trafikk 

› Det anbefales å sende lastebiler fra Oslo-området via E18 med avkjørsel ved Elvestad og Fv.120 

til planområdet i anleggsperioden. For å unngå merbelastning av Patterød-krysset kan tungtrafikk 

til planområdet evt. henvises til å benytte ruten via E18 også i den etterfølgende driftssituasjon. 

› Med hensyn til å minimere trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush anbefales det at det 

om mulig stilles krav om størst mulig spredning av møtetider for skiftarbeid, å øke den kollektive 

trafikkbetjeningen forbi planområdet, og evt. tilrettelegge for muligheter for samkjøring. 

› Det anbefales at det ved plasseringen av parkeringsplasser i planområdet gjøres overveielser om 

hvordan man best understøtter at pendlere anvender de mest hensiktsmessige rutene til og fra 

planområdet, og dermed unngår de mest belastede veistrekningene og kryss. 

› For å sikre en god og trafikksikker avvikling av den økte trafikkmengden til og fra planområdet 

kan det bli behov for en ombygging av eksisterende vikeplikts-regulerte T-kryss med 

atkomstveier til hhv. Fv.120 og Fv.1026. 

› Det anbefales generelt å gjennomføre planer for utvidelse av Rv.19 og Fv.120 til 4-feltsveier hhv. 

vest og øst for Patterød, samt å gjennomføre eksisterende planer for å bedre kapasiteten i 

Patterød-krysset. 

6.3.6 Klima, energi og miljø 

Vann og grunn 

Ved risiko for avrenning av forurensinger til vannforekomster og/eller grunn anbefales det å etablere 

tiltak for å hindre dette. Det kan være forurensinger knyttet til arbeider i anleggsfasen, trafikkerte 
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arealer, eller andre forurensinger knyttet til drift av kraftkrevende industri. Eksempler på 

skadereduserende tiltak kan være: 

› Etablere tiltak som hindrer forurensning av vannforekomster i området for eksempel 

partikkelavrenning fra anleggsområde 

› Overvåking før, under og etter arbeidet  

› Unngå inngrep i bekker og vassdrag med kantsoner 

› Re-etablere kantsoner der dette blir påvirket eller for å forbedre eksisterende situasjon 

› Avskjære vann der eventuelle forurensede masser mellomlagres 

› Utarbeide beredskapsplaner 

› Utarbeide graveplaner med tilhørende tiltak 

› Renseløsninger og vannhåndtering (filtrering, fordrøyning m.m.) 

› Kartlegging av forurensning og andre geologiske forhold som kan påvirke 

forurensningssituasjonen 

› Vurdere endring i planen eller tiltaket for å unngå økte klimagassutslipp eller økt forurensning 

Luftforurensning 

› Det anbefales at anlegg med nødstrømsaggregat lokaliseres på en slik måte at ansatte på 

anlegget og øvrig luftfølsom bebyggelse er mest mulig skjermet fra utslipp. Friskluftinntak til 

anlegget bør plasseres lengst mulig vekk fra nødstrømsaggregatet. Ellers anses det mest aktuelt 

med eksos- og støvdempende tiltak i anleggsfasen. Disse inkluderer 

• Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem. 

• Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei. 

 

› Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det 

anbefales vask/feiing av offentlig vei dersom dette skjer. 

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring. 

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner, spesielt i større byområder hvor 

luftkvalitet kan være et problem. Det finnes tilgjengelig teknologi som reduserer utslipp fra 

anleggsmaskiner og -kjøretøy til et minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI 

(kjøretøy). Kravet kan være aktuelt for dette området selv om det ikke er et tettbebygd område. 

Støy 

Anleggsfasen 

› For å begrense støy i anleggsfasen anbefales det at støy utredes videre når flere detaljer blir kjent 

om utbyggingen og det stilles krav til entreprenør slik at grenseverdiene i T-1442 ikke 

overskrides. Ved overskridelse av grenseverdiene skal man utføre skadereduserende tiltak for å 
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begrense støy. Eksempler på dette er begrensninger i driftstid, unngå anleggsarbeid i helger og 

ferier, sette krav til støysvakt utstyr, bygge støyskjerming både ved kilde og hos mottaker og 

opplæring av personell i bruk av maskiner på en måte som gir minst mulig støy. 

Driftsfase, støy fra veitrafikk 

› Når det gjelder veitrafikk så er hovedgrepet å redusere fartsgrensen, både for trafikksikkerheten 

og for å redusere støy fra veitrafikk. Eksempelvis, en reduksjon av fartsgrense fra 80 til 70 km/t 

for Fv.1026 gir en lydreduksjon på ca. 1,5 dB. 

› Siden økningen er lavere enn det som regnes som ny utbygging av støykilde, kan man ut fra 

føringene i T-1442 sette ambisjonsnivået noe lavere for å skjerme støy fra veitrafikk til 

nærliggende støyfølsomme bygg. Dette kan f.eks. innebære 5 dB høyere grenseverdier før man 

utfører støytiltak. Det er viktig at krav til støytiltak som følge av økning i veitrafikk avtales mellom 

utbygger og myndigheter ut fra rammene som ligger i prosjektet. 

Driftsfase, støy fra industri 

› For å unngå store utfordringer underveis med planlegging av støysituasjonen, må tilstrekkelig 

grunnlag om maskinelt utstyr tilknyttet industrien anskaffes. Forskrift om maskiner, (Stiftelsen 

Lovdata, 2009) stiller krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk, og kan 

dermed benyttes mot leverandør for å få tak i tilstrekkelige data for støyberegninger. I tillegg må 

støyemisjon fra ventilasjonsanlegg og annet byggteknisk utstyr vurderes for både for industri og 

kontorer. 

› Ved å vite støynivå fra ulike maskiner, kan man i tidlig planleggingsfase sette krav til emisjonsnivå 

fra leverandør. Det er ofte mer kostbart og tidkrevende å gjøre støyskjermingstiltak i etterkant av 

at installasjonen er utført.  

› For industrien har man muligheter til å plassere mest støyende kilder lengst mulig unna 

bebyggelse og kanskje turstier i området. Bruk bygningsmasse som støyskjermer. Kontorer, 

parkeringsplasser, rekreasjonsområder for ansatte o.l. kan plasseres nærmere støyfølsomme bygg 

enn den mer støyende delen av industrivirksomheten. 

› Det er anbefales å se på god planlegging omkring støy som et kostnadsreduserende tiltak 

underveis i planleggingen, på lik linje med andre faktorer som kostnadsreduserende grep for 

infrastruktur og det bygningstekniske. 

Klimagassutslipp og lysforurensing 

For å unngå/redusere klimagassutslipp ved gjennomføring av tiltaket anbefales det å utføre tiltak så 

tidlig som mulig i prosjektet og planleggingsfasen. Eksempler på tiltak er: 

› Unngå nedbygging av myr 

› Velg materialer ved utbygging som har lavt klimagassutslipp 

› Bruke best tilgjengelig teknologi. For eksempel transportmidler som har lite eller ingen 

klimagassutslipp samt energikilder (til strøm og oppvarming) som har lavt klimafotavtrykk. 
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Når det gjelder lysforurensning er det viktig med økt bevissthet og faglig ekspertise i 

planleggingsfasen. Eksempler på skadereduserende tiltak for lysforurensing er (Fjeldaas & Helga Iselin 

Wåseth, 2019) (Lyskultur, 2021): 

› Gjennomføre tiltak for å hindre strølys 

› Utføre behovsanalyse ved prosjektering for å vurdere nytteverdien av belysning i alle deler av 

anlegget 

› Bruk lave lysnivåer og unngå blending. Lysnivået skal oppfylle den anbefalte lysklassen i henhold 

til Statens vegvesens håndbok V124 (eller i lokale lysplaner), men det skal heller ikke ligge mye 

over anbefalt lysnivå. 

› Bruk lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer for å sikre at lys er avslått når det 

ikke trengs 

› Begrens mengden blått/kaldt lys 

› Unngå bruk av opplys 

› Utarbeide lysplaner der lysretninger og nivåer defineres  

Oppfølgning i planforslaget 

› Det er knyttet spesifikke reguleringsbestemmelser til temaene støy og luftforurensning 

› Det er definert at det skal utarbeidet en miljøoppfølgningsplan i forbindelse med tiltak innenfor 

området. Miljøoppfølgningsplanen skal følge opp temaene som er nevnt ovenfor i forbindelse med 

klima, energi og miljø. 

6.3.7 Flom og overvann 

Håndtering av overvann fra tette flater bør i størst mulig grad løses lokalt etter naturens egne 

prinsipper. Målet er å redusere de negative effektene av utbyggingstiltaket og tilbakeføre overvannet 

til omgivelsene så lik den opprinnelige naturlige situasjonen som mulig.  

Tiltakene har 2 hovedhensikter: 

› Fordrøye (forsinke) overvannet før utledning til naturområdene ved bruk av infiltrasjonsløsninger, 

fordrøyningsbasseng og grønne arealer tilrettelagt for kontrollert oversvømmelse. Utformingen og 

dimensjoneringen av løsningene skal dempe flomeffekten av tette flater og skal gi en så nær opp 

til naturlig avrenningsforløp som mulig før overvannet ledes ut til omgivelsene/vassdragene 

Tilbakeholde forurensninger slik at målet om god tilstand i vassdragene oppnås.  Dette oppnås ved å 

integrere naturbaserte renseløsninger i fordrøyningstiltakene. Hovedløsningen er filtrering av 

overvannet i naturlige jordmasser. Renseeffekten kan forsterkes ved å benytte reaktive 

filtermedier (kalkbaserte filtermasser etc.) med høy evne til å adsorbere/tilbakeholde 

forurensninger. Slike rensetiltak har 90 % renseeffekt (tilbakeholdelse) for typiske 

forurensningsstoffer i overvannet. Det rensede overvannet vil med denne type tiltak, tilfredsstille 

miljøkvalitetsstandardene (EQS-grenseverdier) i Vannforskriften som tilsvarer god tilstand i 
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vassdrag dvs. konsentrasjonen av forurensninger i renset overvann er lavere enn EQS-

grenseverdien for god tilstand i vassdrag (Norsk Vann, 2022). Et viktig tiltak for å oppnå god 

rensing er å separere forurenset overvann fra rent overvann for at renseløsningene skal få en 

optimal dimensjonering og rensefunksjon slik at høy og stabil rensegrad oppnås. 

Oppfølgning i planforslaget 

Det er knyttet en reguleringsbestemmelse til overvannshåndtering, som stiller krav om at overvann 

skal håndteres lokalt og åpent og at veileder for overvannshåndtering i kommunene i vannområdene 

Morsa og Glomma skal legges til grunn. Videre er det definert at bygninger og anlegg skal utformes 

slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. 

Overvannshåndtering og flomveier skal vises i en utomhusplan i forbindelse med søknader om tiltak. 

Eventuell utslippsproblematikk vil måtte håndteres i forbindelse med utslippssøknader etter 

forurensningsloven. 

6.3.8 Universell utforming 

Prinsippet om universell om universell utforming vurderes som tilstrekkelig ivaretatt ved at det i 

reguleringsbestemmelsene settes krav til at tiltak innenfor planområdet, som utforming av bygninger 

og uteområder, skal utformes etter prinsippet om universell utforming. 

Oppfølgning i planforslaget 

Det er knyttet en reguleringsbestemmelse til krav om universell utforming. 

6.4 Behov for supplerende undersøkelser 

6.4.1 Landskapsbilde 

Det bør gjennomføres nærmere vurderinger av nær- og fjernvirkninger når detaljerte planer for 

utbygging, herunder utforming, plassering og høyder på bebyggelse og infrastruktur, er 

bestemt/utarbeides. Dette for å kunne gjøre eventuelle justeringer og tilpasninger til landskap og 

terreng slik at virkningene av utbyggingen dempes. Det er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene 

at utformingen av tiltaket skal vurderes særskilt ved behandlingen av byggesøknader. 

6.4.2 Geoteknikk 

Det må gjøres grunnundersøkelser i forbindelse med detaljprosjektering. I tillegg er det krav til 

utarbeiding av detaljreguleringsplan for bestemmelsesområde #2.  

6.4.3 Klima energi og miljø 

I utbyggingsfasen bør forurensingsprøver av grunn tas for å bekrefte/avkrefte eksisterende 

forurensinger. Samtidig bør før, under og etterundersøkelser utføres.  

I tillegg er enkelte tiltak søknadspliktige i henhold til ulikt regelverk. Eksempler er følgende: 

› Tiltaksplan etter forurensningsloven 
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› Fysiske tiltak i vassdrag 

› Inngrep i kantsoner 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal foreligge en miljøoppfølgningsplan knyttet til relevante 

temaer før det gis igangsettingstillatelse. Videre er det spesifisert at nødvendige søknader etter andre 

regelverk, for eksempel forurensningsloven, må vurderes ved byggesøknad, og tillatelser må foreligge 

før det gis brukstillatelse for tiltak. 

 

 

 

 


