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1 Forord  

KI Våler har på vegne av Våler kommune har utarbeidet områdereguleringsplan 

med konsekvensutredning for kraftkrevende industri på Gylderåsen, nærmere 

bestemt del av felt 1-Nd Klypen-Nike satt av til regionalt næringsområde i 

fylkesplan for Østfold. Dette notatet redegjør for konsekvensene av planforslaget 

for tema landskapsbilde, i henhold til planprogram fastsatt av Våler kommune den 

11.12.2018. 

Notatet er utarbeidet av COWI AS. Fagansvarlig for denne utredningen har vært 

Hedda Sæther Rosenlund. Dag Ivar Brekke har ledet arbeidet med planen for KI 

Våler.  
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2 Sammendrag  

Området fremstår som et relativt helhetlig kulturlandskap preget av dyrka mark, 

skogteiger og noen lokale atkomstveier. Området er stort sett ubebygd, men 

fremstår noe oppbrutt på grunn av bearbeiding i form av jordbruk, trafikkanlegg, 

kraftlinjer/høyspenningsanlegg, spredt bebyggelse og to næringsområder som er 

visuelt tydelig i landskapet i dag.  

Den vestlige delen av planområdet er vist med hensynssone landskap (H550) i 

gjeldende kommuneplan, og omfatter områder med særlige hensyn/ekstra stor 

verdi knyttet til landskap.  

Influensområdet har visuelle kvaliteter knyttet til uberørt og verdifullt landskap 

sør-vest i, og vest for, planområdet. Disse områdene er blitt vurdert til å ha 

middels verdi. Øvrige deler av planområdet og nærliggende områders karakter 

bærer mer preg av å være bearbeidet og avgrenses av eksisterende 

næringsområder, kraftlinjer og veinett, som gjør at disse områdene vurderes å ha 

noe verdi. Dette er områder der landskap, topografi og arealbruk samlet sett gir 

et noe redusert totalinntrykk. Vestre del vurderes å ha middels verdi hovedsakelig 

på grunn av viktige og uberørte landskapsområder med regional betydning, mens 

østre del vurderes å ha noe verdi på grunn av nedbygde områder og et 

fragmentert visuelt uttrykk.  

Utbygging av området i henhold til utbyggingsalternativet (alternativ 1) vil 

medføre at delområdene vil bli forringet. Vestre del vil få betydelig miljøskade 

(--) og østre del vil få noe miljøskade (-). 

Samlet sett vil tiltaket føre til middels negativ konsekvens (--) for 

landskapsbildet. 
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3 Innledning  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende 

industri innenfor planområdet. Eksempler på kraftkrevende industri kan være 

batterifabrikk, datasenter eller lignende arealbruk.  

Denne områdereguleringsplan har for store deler av planområdet ikke krav til 

videre planlegging før byggefase (med unntak av et mindre område i øst hvor det 

er krav til geoteknisk undersøkelse og/eller prosjektering). 

3.1 Beliggenhet og avgrensning  

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby og 

Moss i vest. Fra planområdet er det relativt korte avstander til kommunesenteret 

Kirkebygda, Våk, Moss sentrum og tettstedet Son, henholdsvis 5, 4, 11 og 6 km i 

luftlinje.  

 
Figur 1: Gylderåsen (markert med rødt) ligger nord-vest i Våler kommune (COWI, 2022). 

Det planlegges for hovedatkomst fra fv. 120 Hobølveien via eksisterende 

næringsområde Moss og Våler næringspark. Adkomst fra fv. 1026 Sånerveien skal 
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kunne benyttes som beredskapsatkomst, men kun etter godkjent 

detaljreguleringsplan. 

 

Figur 2: Planområdet ligger i skogsområder på Gylderåsen, inntrukket fra eksisterende infra-

struktur. Planen grensen til Moss og Våler næringspark i sør (COWI, 2022).  

Planområdet er hovedsakelig avgrenset av Gylderåsens avgrensning i Fylkesplan 

for Østfold. I tillegg grenser området til fv. 1026 i nord, hensynssone landskap 

(H550) i kommuneplanens arealdel i vest, og eksisterende næringsområde (Moss 

og Våler Næringspark) i sør. I sør-øst følger planavgrensningen 

arealformålslinjene i Fylkesplan for Østfold. Planområdet er ca. 2190 daa. 

3.2 Fastsatt planprogram – utredningsbehov  

Planprogram for området ble fastsatt av Våler kommune 11.12.2018. For tema 

landskapsbilde angir planprogrammet følgende:  
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› Konsekvenser for landskapsbildet som følge av planforslagets tiltak skal 

utredes, og eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives. Det bør 

benyttes en 3D-modell og/eller fotomontasjer for å visualisere 

landskapsvirkningene av tiltaket. 

3.3 Plan- og utredningsalternativer  

Det er ett utbyggingsalternativ, som vurderes opp mot 0-alternativet.  

3.3.1 0-alternativet  

0-alternativet er et referansealternativ og utgjør sammenligningsgrunnlaget for 

alternativ 1. 0-alternativet, referansealternativet, er i dette planarbeidet definert 

som dagens situasjon med en forventet utvikling i tråd med gjeldende arealplaner 

i området - det vil si en fremtidig situasjon eller utvikling der tiltakene i planen 

ikke gjennomføres. For landskapsbildet tilsvarer dette en videreføring av dagens 

situasjon hvor Moss og Våler næringspark felt 2 ferdigstilles.  

3.3.2 Alternativ 1  

Alternativ 1 tilrettelegger for kraftkrevende industri i planområdet. Alternativet 

tilrettelegger også for etablering av tilhørende atkomster, internveier, 

parkeringsarealer, teknisk infrastruktur og grøntstruktur.  

Alternativ 1 vil medføre:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Behov for store mengder elektrisitet 

 
Figur 3: Plankart som følger reguleringsplanforslaget. Kartutsnittet er ikke gjengitt i korrekt 

målestokk (COWI, 2022). 
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3.4 Metode  

Det er i konsekvensutredningen valgt å ta utgangspunkt i Statens vegvesen sin 

håndbok V712 (2021) for ikke-prissatte konsekvenser. Det er tatt utgangspunkt i 

V712 når det gjelder registrering innenfor fagtemaet, vurdering av verdi og 

vurdering av tiltakets påvirkning. Konsekvensutredningen er utført iht. følgende 

hovedtrinn:  

1 Beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) med verdivurdering  

2 Beskrivelse av framtidig situasjon og omfanget av endringer etter at planfor-

slaget er gjennomført.  

3 Beskrivelse, beregning og vurdering av hvilke virkninger / konsekvenser 

disse endringene innebærer for miljø og samfunn.  

3.4.1 Usikkerhet  

Som grunnlag for vurderingen har blant annet synlighet/visuelle virkninger av 

tiltaket betydning, i tillegg til mulig påvirkning på hensynssonen for landskap. Det 

er derimot knyttet en del usikkerhet til dette. Det kan være stor forskjell på hvor 

synlig tiltaket blir ut fra hvordan det utformes og plasseres i landskapet. 

Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket som blir synlig vil også ha 

betydning.  

3.5 Forutsetninger og kunnskapsgrunnlag 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og 

hvordan landskapet oppleves som fysisk form, med naturlige og menneskeskapte 

komponenter og elementer som særpreger et geografisk område. Det ses derfor 

på verdi knyttet til opplevelse, identitet, landskapets helhet, variasjon eller 

visuelle uttrykk (Miljødirektoratet, u.d.). Formålet med analysen er å frambringe 

kunnskap om verdifulle områder for temaet, og belyse konsekvensene av de ulike 

utbyggingsalternativene.   

Utredningen omfatter planområdet og områder som blir påvirket av tiltaket, det 

vil si områder hvor det er forutsatt at tiltaket vil bli sett fra.  

Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av dronefoto samt offentlig tilgjengelig 

informasjon ved søk i databaser, og det er tatt utgangspunkt i relevant og 

tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og 

føringer. I tillegg er det gjort befaring av landskapsarkitekt, gjennomført i 2020.  

For å vurdere virkninger på visuelle forhold og nær‐ og fjernvirkning er det tatt 

utgangspunkt i en mulig utbygging vist med byggehøyder på 25 meter og mulig 

plassering av bygninger, som er vist med illustrasjoner med eksempel på en type 

utbygging som kan være aktuell i henhold til alternativ 1.  
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3.5.1 Landskapstyper 

Natur i Norge (NiN) 

NiN landskap er et system for å beskrive landskapsmessig variasjon som forholder 

seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i 

naturmangfoldloven. Landskapstype defineres som «større geografisk område 

med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og 

kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, natursystemkomplekser, 

natursystemer og andre landskapselementer» (Artsdatabanken, 2022). 

Innlandsslette 

Planområdet inngår i landskapstypen "Innlandsslette under skoggrensen med 

bebyggelse/infrastruktur" (beige farge i Figur 4). Områdene innenfor denne 

landskapstypen kjennetegnes av innlandsslettelandskap der høydeforskjellene i 

landskapet i hovedsak er mindre enn 50 meter innenfor avstander på 1 km. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, våtområder og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt 

dekket med skog.  

Landskapstypen kjennetegnes av menneskelig påvirkning. Mer enn 2 km² eller 

mer enn en fjerdedel av området innenfor landskapstypen har spredt bebyggelse, 

gårdsbruk, næringsområder, større samferdselsanlegg, konsentrasjoner av 

bebyggelse eller teknisk infrastruktur som bygder, små tettsteder og bolig-

/hyttefelt (Artsdatabanken, 2022).  

 
Figur 4: Landskapstyper etter NiN. Landskapstypen "Innlandsslette under skoggrensen med 

bebyggelse/infrastruktur" er vist med beige farge. Landskapstypen "Småkupert ås- og fjellandskap under 

skoggrensen" er vist med grå farge. Planområdet er omtrentlig plassert med svart stiplet strek. Kilde: 

Naturbase kart, tilgjengelig fra: https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase. 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
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Ås- og fjellandskap 

Arealene sør for planområdet inngår i landskapstypen "Småkupert ås- og 

fjellandskap under skoggrensen" (grå farge i Figur 4), som preges av slake og 

småkuperte ås- og fjellandskap der høydeforskjellene i landskapet i hovedsak er 

mindre enn 100 meter innenfor avstander på 1 km. Områdene innenfor 

landskapstypen ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke 

er dominert av vann, vassdrag, våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig 

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep 

som veier og kraftledninger kan forekomme (Artsdatabanken, 2022). 

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) 

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet et nasjonalt 

klassifiseringssystem for landskap, hvor Norge er delt inn i 45 landskapsregioner 

basert på store likhetstrekk i landskapet.  

Gylderåsen ligger innenfor landskapsregion 03 "Leirjordsbygdene på Østlandet". 

Landskapets hovedform dannes overordnet av sletteland med betydelige 

løsmasseavsetninger. Slettelandet er mosaikkpreget og oppstykket av lave åser 

som skaper større og mindre landskapsrom. Slettelandet har variasjoner som 

kommer til uttrykk i varierende småformer. Barskog kjennetegner skogbildet, 

men oppstykkes ofte av jordbruksområder (Puschmann, Nasjonalt 

referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner, 

2005).  

 
Figur 5: Landskapsregioner rundt planområdet etter NIBIOs klassifiseringssystem.  

Planområdet markert med rød ring. Kilde: NIBIO Kilden, tilgjengelig fra: Kilden - Landskap 

(nibio.no). 

Videre tilhører Gylderåsen underregion "Flatbygdene i Follo og Indre Østfold". 

Underregionen preges av et lavtliggende, bølgende grunnfjellsterreng hvor det 

veksler mellom nord-sørgående åsrygger og avlange forsenkninger. Åsenes 

høyder overstiger kun innimellom 200 meter, noe som gjør at det jevnt over ikke 

er mer enn 50 meter opphøyning i landskapet. Landskapet karakteriseres som 

flatt med begrensede muligheter for utsikt. Området domineres av gran- eller 

blandingsskog. Gårdene ligger spredt utover uten et tydelig mønster, men gjerne 

på små høydedrag, og fremstår som blikkfang i landskapet. Større innslag av skog 

https://kilden.nibio.no/?topic=landskap&lang=nb&X=6602527.62&Y=267402.90&zoom=5.981779245170482&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=137&layers=landskap_landskap&layers_opacity=0.75
https://kilden.nibio.no/?topic=landskap&lang=nb&X=6602527.62&Y=267402.90&zoom=5.981779245170482&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=137&layers=landskap_landskap&layers_opacity=0.75
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dekker ofte for utsyn. Visuelt og arealmessig er gårdsbruk og tun av stor 

landskapsmessig betydning. Et tett nettverk av mindre veier setter ellers preg på 

hele underregionen (Puschmann, et al., 1998).  

4 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 6: Planområdet er stort sett ubebygd, med unntak av næringseiendommen til Solid 

Eiendom AS, Nike Batteriet, sentralt i området. Det går også kraftlinjer gjennom 

planområdet. Plangrensen er markert med hvit stiplet strek (COWI, 2022). 
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Figur 7: Dronebilde av området, her vist fra nord og sørover mot eksisterende Moss- og Vå-

ler Næringspark bakerst i bildet. Foto: COWI/KI Våler. 

 
Figur 8: Dronebilde av nordre del av planområdet og eksisterende jordbruksområde. Foto: 

COWI/KI Våler. 
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Figur 9: Dronebilde av eksisterende næringsområde, Nike Batteriet, sentralt i planområdet. 

Foto: COWI/KI Våler 

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 (Figur 10).  

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 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).  
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Figur 10: 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). 

 

 

 



 

 

     

KU - LANDKSPASBILDE  15  

  

5 Konsekvensutredning  

5.1 Registreringer 

Det er gjennomført overordnede registreringer av landskapsbildet. Figur 11 viser 

landskapselementer som har ligget til grunn for fastsetting av landskapets 

karakter for delområdene. Figur 12 viser foreliggende registreringer av verdifulle 

landskapsområder. Registreringskartets detaljeringsgrad og innhold er tilpasset 

områdereguleringsnivå.  

 
Figur 11: Arealkategorier og landskapselementer i og rundt planområdet. Lilla punkter mar-

kert "R" er registrerte kulturminner. 

Kilde: Kart i skolen, tilgjengelig fra: https://kartiskolen.no/?lang=nb&topic=land-

bruk&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=6603643.71&Y=262016.85&zoom=12&lay-

ers=vann,kulturminner,arealtyper_hovedgr&layers_opacity=1,1,0.7.  

 

 

https://kartiskolen.no/?lang=nb&topic=landbruk&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=6603643.71&Y=262016.85&zoom=12&layers=vann,kulturminner,arealtyper_hovedgr&layers_opacity=1,1,0.7
https://kartiskolen.no/?lang=nb&topic=landbruk&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=6603643.71&Y=262016.85&zoom=12&layers=vann,kulturminner,arealtyper_hovedgr&layers_opacity=1,1,0.7
https://kartiskolen.no/?lang=nb&topic=landbruk&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=6603643.71&Y=262016.85&zoom=12&layers=vann,kulturminner,arealtyper_hovedgr&layers_opacity=1,1,0.7
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Figur 12: Foreliggende registreringer av verdifulle landskapsområder i og rundt planområdet 

(COWI, 2022). 

5.2 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Dette kapittelet gir en vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens av tiltaket 

innenfor hvert enkelt delområde for tema landskapsbilde. Delområdene er 

nummerert, navngitt og verdisatt. Påvirkning og konsekvens vurderes for hvert 

delområde. 

For å vurdere konsekvenser vises det til eksempler på mulig utbygging.  
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Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, er delt inn i 

delområder som er angitt på kartet i Figur 13. 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 13: Samlet verdikart for tema landskapsbilde. Delområde 1 har middels 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). 

1 

Lødeng-Grav 

2 

Klypen-  

Gylderdammen 
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5.2.1 Delområde 1 - Lødeng-Grav 

Dagens situasjon  

Arealbruk 

Delområdet er skogkledt og fremstår uberørt. Det er hovedsakelig dekket av 

barskog, med innslag av smale belter med jordbruksarealer, samt med spredte 

forekomster av myr i området. I områdene både nord for og nord i delområdet er 

det også noe spredt bebyggelse i form av gårder og boligbebyggelse. Landskapet 

har god variasjon, samtidig som det overordnet fremstår helhetlig visuelt sett. 

Skogsområdene representerer en stor ubrutt sammenheng med gode visuelle 

kvaliteter og særpreg. 

Overordnede visuelle/romlige egenskaper  

 

Figur 14: Oversiktsbilde av uberørt landskap i delområde 1. Foto: COWI/KI Våler. 

 

Delområdet er tilbaketrukket fra fv. 120 og 1026, og sikten innover i området fra 

veiene er minimal. Delområdet inngår i hensynssone landskap (H550) i 

kommuneplanens arealdel, og har dermed dokumentert stor verdi knyttet til 

visuelle kvaliteter og opplevelseskvaliteter. Arealene er skogkledte og fremstår 

uberørte, med gode visuelle kvaliteter og særpreg i området. Innenfor området 

finnes også flere kulturminner, som gir landskapet historiske elementer og 

opplevelsesverdi.  

Eksisterende høyspentanlegg trekker de visuelle kvalitetene noe ned på grunn av 

synlighet i landskapet, og skaper en tydelig kontrast i området. Arealene under og 

langs anlegget bærer mer preg av å være bearbeidet, med færre visuelle 

kvaliteter.  

Til tross for at kraftlinjene trekker noe ned, har delområdet svært gode kvaliteter, 

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

Topografiske hovedformer 

Landskapet preges av lave og vegetasjonsdekte mellomliggende åser, med 

innslag av mindre søkk i terrenget ved våtmarksområder og landbruk, som videre 

skaper større og mindre landskapsrom og fremstår som delvis formdannende 

komponenter. Landskapets former utgjør en bølgende topografi, og med relativt 

liten variasjon i høyder, gjør dette at området fremstår nokså flatt.  

Verdivurdering 

Delområdet utgjør et helhetlig landskap der landskapsform og vegetasjon skaper 



 

 

     

KU - LANDKSPASBILDE  19  

  

god variasjon. Området inngår i regionalt prioriterte landskapsområder, har gode 

visuelle kvaliteter og inngår i en sammenheng med historiske elementer slik at 

landskapet får lesbare omgivelser og et spesielt godt totalinntrykk. Delområdet 

har særpreg, og landskap og anlegg gir tilsammen et godt totalinntrykk. Samlet 

sett vurderes derfor området til middels verdi.  

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor       Svært stor 

                                                                                    

                                                                            ▲ 

Påvirkning 

Deler av delområdet vil få direkte arealbeslag. Etablering av store 

bygningsvolumer innenfor den delen av delområdet som inngår i planområdet vil 

forringe landskapet, både i form av nær- og fjernvirkning. I planen legges det opp 

til at det kan bygges store industribygg på opptil 25 meter høyde. Dette vil gi så 

store inngrep i det naturpregede landskapet og vil fremstå som ruvende og ikke 

tilpasset landskapets og omgivelsenes skala og karakter. Bebyggelsen vil på 

grunn av utnyttingsgrad og stor tillat høyde fremstå som dominerende i 

landskapet og utgjør en visuell barriere i området.  

Bebyggelsen vil kunne gi både fjernvirkninger og store nærvirkninger i terrenget 

nær tiltaket. Når det avsettes vegetasjonsbelte, kan dette i noe grad bidra til å gi 

en visuell skjerming av tiltaket. 

Tiltaket forringer visuelle kvaliteter i og i nærhet av arealer innenfor hensynssone 

for landskap (H550) i gjeldende kommuneplan. Tiltakets omfattende 

terrengbearbeiding, og tillatte høye bebyggelse, gjør at tiltaket vil være svært 

synlig fra disse områdene. Tiltaket vil dominere over landskapets skala, og vil gi 

en fragmentering av landskapet med skjemmende inngrep. 

 
Figur 15: Eksempel på mulig utbygging med bebyggelse på 25 meter høyde sett fra nord vi-

ser at bebyggelsen dominerer over landskapet skala (COWI, 2021). 

 



 

 

     

 20  KU - LANDSKAPSBILDE 

  

 
Figur 16: Mulig utbygging med bebyggelse på 25 meter høyde sett fra vest, vil medføre 

skjemmende inngrep som vil bli dominerende i landskapet (COWI, 2021). 

Det er stor usikkerhet knyttet til utforming, størrelse, høyde og plassering av 

fremtidig bebyggelse i planområdet, da det per tid ikke foreligger konkrete planer 

for dette. Disse parameterne vil ha stor betydning for visuelle virkninger av 

tiltaket. Det legges derimot opp til en utforming og bebyggelse med store 

sammenhengende bygningsvolum og høyder opp mot 25 meter. Planen har videre 

stor fleksibilitet når det gjelder tillatt bebyggelse. Den endelige plasseringen og 

utformingen av bygningsvolumer vil derfor være avgjørende for hvor dominerende 

tiltakene blir. Tiltaket medfører skjemmende inngrep som dominerer over 

landskapets skala, samt at det er en type bebyggelse som ofte er uten 

arkitektoniske kvaliteter. Samlet vurderes påvirkningen å føre til at delområde 1 

blir forringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring Noe forringet        Forringet   Sterkt forringet 

                                      

                                                       ▲  

Konsekvens 

Delområde 1 Lødeng-Grav er gitt middels verdi. Påvirkningen er vurdert til 

forringet. Konsekvensen blir dermed: (--) betydelig miljøskade. 
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5.2.2 Delområde 2 – Klypen-Nike  

Dagens situasjon  

Arealbruk 

Delområdet er hovedsakelig dekket av barskog, med enkelte smale belter med 

jordbruksarealer og stedvis bebygde industriarealer. Det finnes også mindre 

forekomster av myr. I øst og sør er landskapet noe oppbrutt av eksisterende 

veier. 

Nordøst i delområdet finnes et større sammenhengende skogsområde med 

gammel furuskog, som har estetiske kvaliteter (Figur 12). Ellers har delområdet 

en blanding mellom barskog og noe snauhogst/fjell i dagen, særlig i sør.  

Overordnede visuelle kvaliteter 

Delområdet er delvis synlig fra fv. 120 og 1026, men sikten innover i området fra 

veiene avtar som følge av tett skog og flatt terreng. 

Innenfor delområdet er det alminnelige visuelle kvaliteter knyttet til 

naturlandskapet. Generelt trekker eksisterende næringsområder og 

høyspentanlegg i og ved planområdet de visuelle kvalitetene ned på grunn av 

bebyggelsens/anleggenes størrelse og synlighet i landskapet. Arealene i 

tilknytning til de bebygde næringsområdene og høyspentanlegg bærer mer preg 

av å være bearbeidet, uten særlige visuelle kvaliteter, noe som gjør at delområdet 

fremstår fragmentert og lite tilpasset det øvrige landskapets skala. Bebyggelse, 

infrastruktur og landskap danner til sammen mindre gode omgivelser.  

 
Figur 17: Eksisterende infrastruktur og bebyggelse innenfor delområde 2. Foto: COWI/KI 

Våler. 

Da landskapet er noe fragmentert av næringsområder, kraftlinjer og eksisterende 

veinett, så gir bebyggelse/anlegg og landskapet samlet et noe redusert 

totalinntrykk.  
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Figur 18: Eksisterende høyspentledninger som krysser gjennom delområde 2. Moss og Våler 

næringspark ligger i bakgrunnen. Foto: COWI/KI Våler. 

Topografiske hovedformer 

Landskapet preges stedvis av sletteland og lave mellomliggende åser. Slettelandet 

er mosaikkpreget og oppstykket av de lave åsene, som videre skaper større og 

mindre landskapsrom. Bebygde næringsområder i sør (Moss og Våler 

næringsområde) og sentralt i delområdet (Solid næringsområde ved Nike batteri) 

fremstår derimot som brudd med bearbeidet terreng, og medfører noe 

fragmentering. Landskapets har relativt liten variasjon i høyder, og terrenget 

framstår nokså flatt. Sør-øst i delområdet er det derimot en tydelig forsenkning i 

terrenget, med bratte skråninger langs sidene, som danner et markert 

landskapsrom og barriere i landskapet. Veinettet og noen mindre myrområder 

fremstår ellers som delvis formdannende komponenter i form av mindre 

søkk/daler i landskapet. 

Verdivurdering 

Næringsområdene i og sør for planområdet, eksisterende kraftlinjer og veinett 

skaper tydelige kontraster i landskapet, slik at landskap og bebyggelse/ anlegg til 

sammen gir noe redusert totalinntrykk. Delområdet har mindre god balanse 

mellom helhet og variasjon. Samlet sett vurderes derfor området til noe verdi. 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                  ▲ 

Påvirkning  

Tiltaket kan medføre at 1895,6 dekar av lokale landskapselementer som skog vil 

bli ødelagt og erstattes med næringsbebyggelse (industri) med tilhørende 

trafikkarealer (atkomst, manøvrerings- og parkeringsarealer). Tiltaket vil gi 

direkte arealbeslag i delområdet. (Figur 19). 
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Figur 19: Rød skravur viser arealer som omdisponeres til industri-formål. Plangrensen er vist 

med hvit stiplet linje (COWI, 2022). 

I tillegg til direkte arealbeslag vil tiltaket medføre fragmentering av et større 

helhetlig naturområde, og vil bryte med landskapsbildets overordnede karakter.  

Siden tilstøtende områder i sør samt sentralt i selve området allerede er delvis 

etablert som næringsområde, og bebyggelsen på eksisterende næringsområder 

har en utforming som eksponeres i landskapet, vil tiltaket gi en påvirkning i et 

landskapsbilde som stedvis allerede er noe visuelt forringet. Om man ser på 

utbyggingen av Våler Næringspark like sør for planområdet fremstår 

bygningsmassene som store og dominerende, og skaper et tydelig brudd i 

landskapet som bryter med skalaen i terrenget. 

 
Figur 20: Mulig utbygging av området med bebyggelse på 25 meter høyde sett fra  

eksisterende næringsområde i sør, vil fremstå dominerende og fragmentere landskapet 

(COWI, 2021). 
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Tiltakets synlighet og fjernvirkninger fra hovedferdselsårer i området vil bli 

reduserte. Veisystemene ligger i terrengforsenkninger, med nokså bratte 

skråninger opp mot planområdet, noe som reduserer synligheten av det 

fremtidige industriområdet innenfor delområdet. 

Selv om delområdet stedvis allerede er fragmentert og bebygget, vil tiltaket 

innebære en utbygging med omfattende terrenginngrep på hovedsakelig 

ubebygde skogsområder. Tiltaket vil bryte med landskapets karakter, og gi så stor 

grad av terrengendring at det vil dominere over landskapets skala.  

 

Figur 21: Eksempel på mulig terrengendring sett fra sør-vest (COWI, 2021). 

 
Figur 22: Eksempel på mulig terrengendring sett fra nord (COWI, 2021). 

Tiltaket tilrettelegger for en type bebyggelse som ofte er uten eller med få 

arkitektoniske kvaliteter, og utbyggingen vil gjøre at landskapsbildet for 

delområdet vil bli ødelagt. Påvirkningen er vurdert til å være sterkt forringet. 

 

   Forbedret     Ubetydelig endring Noe forringet        Forringet   Sterkt forringet 

                                      

                                                                          ▲  

Konsekvens  

Delområde 2 Klypen-Nike er gitt noe verdi. Påvirkningen er vurdert til sterkt 

forringet. Konsekvensen blir dermed: (-) noe miljøskade. 
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5.3 Oppsummering og samlet vurdering 

Under følger en tabell 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 landskap (H550) i gjeldende kommuneplan, 

og en helhetlig faglig vurdering av områdets karakter.  

Tabell 1: Oppsummerende tabell av verdi, påvirkning og konsekvens. 

 

Delområde 1 har middels 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.  

5.3.1 Virkninger i anleggsfasen 

Gjennomføring av tiltaket vil kunne føre til en visuell forringelse av arealene i 

influensområdet. I anleggsfasen vil karaktertrekkene i influensområdet generelt 

svekkes i større grad enn i driftsfasen. Anleggsområdet bør derfor ikke omfatte 

mer areal enn nødvendig.  

6 Skadereduserende tiltak  

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

langs store deler av planområdets sør-vestre del for å kunne gi en visuell 

skjerming av tiltaket. Forbud mot snauhogst er sikret i bestemmelsene. 

Delområde Overordnet 

beskrivelse 

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 
Forringet Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Klypen-Nike Det er alminnelige 

visuelle kvaliteter 

knyttet til 

naturlandskapet på 

stedet. Eksisterende 
næringsområder og 

høyspentanlegg 

trekker kvalitetene og 
verdien ned, og 

skaper fragmentering.  

Noe 

verdi 

Sterkt 

forringet 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Samlet 

vurdering 

Middels negativ konsekvens 
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Figur 23: Utklipp fra plankartet. Røde sirkler markerer bestemmelsesområde for bevaring av 

vegetasjon (1) og videreføring av hensynssone H550 (2) (COWI, 2022). 

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 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 23), 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. 

1 

2 
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› Det bør utformes en illustrasjonsplan som kan sikre kvaliteter for 

grønnstruktur og soner for visuell skjerming av tiltaket.  

7 Supplerende undersøkelser  

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.  
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8.1 Figurliste 

Figur 1: Gylderåsen (markert med rødt) ligger nord-

vest i Våler kommune (COWI, 2022). 6 

Figur 2: Planområdet ligger i skogsområder på 

Gylderåsen, inntrukket fra 

eksisterende infrastruktur. Planen 

grensen til Moss og Våler næringspark i sør (COWI, 

2022). 7 

Figur 3: Plankart som følger reguleringsplanforslaget. Kartutsnittet 

er ikke gjengitt i korrekt målestokk (COWI, 2022). 8 

Figur 4: Landskapstyper etter NiN. Landskapstypen "Innlandsslette 

under skoggrensen med bebyggelse/infrastruktur" er 

vist med beige farge. Landskapstypen "Småkupert ås- 

og fjellandskap under skoggrensen" er vist med grå 

farge. Planområdet er omtrentlig plassert med svart 

stiplet strek. Kilde: Naturbase kart, tilgjengelig fra: 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer

/?viewer=naturbase. 10 

Figur 5: Landskapsregioner rundt planområdet etter NIBIOs 

klassifiseringssystem.  Planområdet markert med rød 

ring. Kilde: NIBIO Kilden, tilgjengelig fra: Kilden - 

Landskap (nibio.no). 11 

Figur 6: Planområdet er stort sett ubebygd, med unntak av 

næringseiendommen til Solid Eiendom AS, Nike 

Batteriet, sentralt i området. Det går også kraftlinjer 

gjennom planområdet. Plangrensen er markert med 

hvit stiplet strek (COWI, 2022). 12 

Figur 7: Dronebilde av området, her vist fra nord og sørover mot 

eksisterende Moss- og Våler Næringspark bakerst i 

bildet. Foto: COWI/KI Våler. 13 

Figur 8: Dronebilde av nordre del av planområdet og eksisterende 

jordbruksområde. Foto: COWI/KI Våler. 13 

Figur 9: Dronebilde av eksisterende næringsområde, Nike Batteriet, 

sentralt i planområdet. Foto: COWI/KI Våler 14 

Figur 10: 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). 15 

Figur 11: Arealkategorier og landskapselementer i og rundt 

planområdet. Lilla punkter markert "R" er registrerte 

kulturminner. Kilde: Kart i skolen, tilgjengelig fra: 

https://kartiskolen.no/?lang=nb&topic=landbruk&bgL

ayer=vanlig_grunnkart&X=6603643.71&Y=262016.85
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&zoom=12&layers=vann,kulturminner,arealtyper_hov

edgr&layers_opacity=1,1,0.7. 16 

Figur 12: Foreliggende registreringer av verdifulle 

landskapsområder i og rundt planområdet (COWI, 

2022). 17 

Figur 13: Samlet verdikart for tema landskapsbilde. Delområde 1 

har middels 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). 18 

Figur 14: Oversiktsbilde av uberørt landskap i delområde 1. Foto: 

COWI/KI Våler. 19 

Figur 15: Eksempel på mulig utbygging med bebyggelse på 25 

meter høyde sett fra nord viser at bebyggelsen 

dominerer over landskapet skala (COWI, 2021). 20 

Figur 16: Mulig utbygging med bebyggelse på 25 meter høyde sett 

fra vest, vil medføre skjemmende inngrep som vil bli 

dominerende i landskapet (COWI, 2021). 21 

Figur 17: Eksisterende infrastruktur og bebyggelse innenfor 

delområde 2. Foto: COWI/KI Våler. 22 

Figur 18: Eksisterende høyspentledninger som krysser gjennom 

delområde 2. Moss og Våler næringspark ligger i 

bakgrunnen. Foto: COWI/KI Våler. 23 

Figur 19: Rød skravur viser arealer som omdisponeres til industri-

formål. Plangrensen er vist med hvit stiplet linje 

(COWI, 2022). 24 

Figur 20: Mulig utbygging av området med bebyggelse på 25 meter 

høyde sett fra  eksisterende næringsområde i sør, vil 

fremstå dominerende og fragmentere landskapet 

(COWI, 2021). 24 

Figur 21: Eksempel på mulig terrengendring sett fra sør-vest 

(COWI, 2021). 25 

Figur 22: Eksempel på mulig terrengendring sett fra nord (COWI, 

2021). 25 

Figur 23: Utklipp fra plankartet. Røde sirkler markerer 

bestemmelsesområde for bevaring av vegetasjon (1) 

og videreføring av hensynssone H550 (2) (COWI, 

2022). 27 

 


