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FORORD 
 

Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med konsekvensutredning til 

reguleringsplan for Fjell skytebane, i Våler kommune i Østfold. Rapporten tar for seg temaet landskap og 

grønnstruktur i henhold til planprogrammet som er fastsatt av kommunen.  

Forslagsstiller og ansvarlig for utredningen er Åsland Pukkverk AS. 

Anette Hansen er prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for landskap har vært landskapsarkitekt Erik 

Ferneborg. 

 

Juni 2019 
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1 Sammendrag 

 

Landskapsutredningen bygger på en vurdering av planområdes verdi og sårbarhet. Dette sammen med 

tiltakets omfang og påvirkning av landskapet vil gi i konsekvensen for landskapsopplevelsen og området 

inngår i stedets grøntstruktur. 

Siden planområdet er en eksisterende skytebane som forutsettes videreført uansett godkjenning av 

planen, vil de landskapsmessige vurderinger være knyttet til etablering av de store skjermvollene. Disse 

vollene avgrenser planområdet i nord, øst og syd, mens standplassen og atkomstsonen ligger i vest. 

Planområdet ligger i grenseland mellom de to regionale landskapssonene 3.4 Rasjøene i Østfold og 3.5 

Flatbygdene i Follo og indre Østfold. Området inngår ikke i noe verneområde eller landskapstype med 

regional verdi. Stedes nærhet til Vansjø og områdets karakter som skog- og jordbruksområde og med få 

store tekniske inngrep, gjør at landskapskvalitetene er viktig å ivareta. Området er likevel et typisk 

landskap som klassifiseres som middels verdifullt.  

  

Skytebanen er en eksisterende virksomhet som endres gjennom etableringen av markerte høye voller. 

Vollene vil i en tidlig fase bli godt synlig fra nærområdet rundt tiltaket dersom den eksisterende skogen 

rundt anlegget hugges. Dette vil likevel knyttes til en avgrenset periode før ny vegetasjon er etablert på 

vollen.  

Ved en vurdering av fjernvirkning viser kart og utvalgte snitt områdets potensiale for innsyn. Åsrygger 

vest og øst for tiltaket har terrengnivåer høyere eller om lag like høyt som vollene. Dette medfører at 

fjernvirkning av tiltaket er svært begrenset, selv om hele skogen blir flatehugget. I dette området er 

innsynspotensalet knyttet til innsyn fra høydedragene med skrinn vegetasjon og ned mot vollene. 

Fjernvirkningen fra det åpne kulturlandskap syd er begrenset av markert terrengformer som skjermer 

anlegget for innsyn selv om området i perioder kun har lav skog. Det finnes likevel en smal sektor langs 

Skyte 

banen 

Moss 

Vansjø- 

Kilebukta  

Kirkebygda 
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Bjørnerudveien der terrenget er litt lavere, og hvor det er et potensial for innsyn dersom hele området 

flatehugges. 

Fjernvirkningen fra nord er knyttet til det åpne kulturlandskapet ved fv. 115. Fra denne retningen er 

terrenget lavere eller likt skytebanen, og det medfører at det foreligger et potensial for innsyn hvis 

størstedelen av dette arealet flatehugges. Skogsbelte mellom åpen jordbruksarealet og inn til vollene 

rundt skytebanen har en bredde på minimum 500 m. Dette gjør at sannsynligheten for at det foreligger 

noe skjermende vegetasjon er svært stor. 

På samme måte som for nærvirkningen vil fjernvirkningens mulighet til å endre landskapsopplevelsen 

være knyttet til etableringsperioden. Etter at skogsvegetasjonen er etablert på vollenes ytterside 

opphører tiltakets mulighet til å påvirke fjernvirkningen. Ovennevnte medfører at det er naturlig å 

klassifisere tiltaket totalt sett til å være lite negativt konsekvens mål opp mot 0-alternativet som er 

skytebane uten voller.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Moss og Våler skytterlag eier og utøver skyteaktivitet på Fjell skytebane i Våler kommune. Våler 

skytterlag skal ha benyttet Fjell skytebane siden før andre verdenskrig. I 1972 slo Våler skytterlag seg 

sammen med Moss skytterlag og da ble anlegget oppgradert med nye standplasser og skytterhus, samt 

at grunnen ble kjøpt. Skytterlaget ønsker nå en modernisering av anlegget for å legge til rette for at 

laget kan få flere klasseskyttere. Til tross for at banen er fullt ut lovlig slik den er, både støymessig og 

sikkerhetsmessig, ønsker skytterlaget å gjøre tiltak for å vesentlig redusere støy, samtidig som en ønsker 

ytterligere forbedring av sikkerheten. Dette gjøres best ved etablering av store jordvoller rundt banen. 

Disse jordvollene vil bli etablert ved at det tilkjøres rene masser. Tidligere var planen å bruke lett 

forurensede/inerte masser, men dette har forslagsstiller nå gått bort i fra. Massene vil hovedsakelig 

komme fra bygge- og anleggsaktivitet i Østfold.  

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av skytebanen og etablering av 

skjermende voller rundt anlegget. Dette gjøres for å forbedre både støyskjerming og sikkerhet mot 

omgivelsene.  

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Planområdet ligger i Våler kommune i Østfold. Fra Moss ankommer man skytebanen via fylkesvei 115, og 

det siste stykket på fylkesvei 288, langs Bjørnerødveien. Det er i dag to avkjørsler til skytebanen. 

 

Skytebaneanlegget består i dag av skytebaner på 100m og 300m for skyting med grovkalibret rifle. 

Standplass for 100m-banen er en enkel åpen standplass med noe lydabsorberende materiale, mens 

standplass på 300m-banen også har støydempende frembygg med båsvegger. I tillegg er det et 

skytterhus og parkeringsplass på eiendommen.  

 

I kommuneplanens arealdel er planområdet i hovedsak satt av til idrettsanlegg. Området rundt er satt av 

til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).  

 

Det er ingen reguleringsplaner i eller i umiddelbar nærhet av området. 
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Figur 1 Oversiktskart. Kilde: Norgeskart.no 

 

 

Figur 2 Skråfoto av planområdet. Kilde: Rieber Prosjekt As. 
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2.4 Planalternativer 

2.5 0-alternativet 

“0-alternativet” er et uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 

gjennomført. 0-alternativet er et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser. Det betyr at 

referansesituasjonen per definisjon har ingen konsekvenser. 

I dette planarbeidet vil 0-alternativet være dagens situasjon, med en forventet utvikling i tråd med 

gjeldende arealplan i området. 

 

Figur 3: Dagens skytebaner ved anlegget. 

 

 

Figur 4: Eksisterende standplass. 
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2.6 1 – alternativet (utredningsalternativet) 

 

Når anlegget bygges om, er planen å bygge nye skytebaner med 100m og 200m skyteavstand. Banene 

får omtrent samme plassering som i dag, men de nye støydempede standplassene vil bli trukket noe mot 

øst og vil bli lagt om lag 2m lavere i terrenget. I tillegg skal det etableres voller rundt banene, slik det er 

vist i illustrasjonen under. Det er også aktuelt å bygge en mindre skytebane for pistol i tillegg til 

riflebanene. Denne vil også bli sterkt støydempet. Vollene vil etableres ved deponering av rene masser 

med et volum på i overkant av 300 000 m³. Tiltaket er ikke tidligere konsekvensutredet i overordnet 

plan. 

 

Figurene (5 og 6) nedenfor viser skisser av planlagt utforming. 

 

 

Figur 5 Landskapsplan, tegnet av InSitu 1.2.18, bearbeidet av COWI AS 10.04.19. 
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Figur 6 Snitt-tegninger som viser anlegget i lengderetningen., utarbeidet av InSitu 29.1.18 

 

 

Terrengoppfyllingen vil primært benytte rene overskuddsmasser fra anlegg- og byggeprosjekter i 

nærliggende områder. I bystrøk vil dette være en sammensatt blanding av mineralske masser. Det 

øverste laget med jord vil bli etablert av ren stedlig og tilkjørt jord. Eksisterende kulefang som inneholder 

tungmetallforurensninger vil etter planen bli gjenbrukt i nye kulefang på en slik måte at utlekking 

forhindres. 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 

Av planprogrammet fremgår følgende om utredning av temaet landskap og grønnstruktur: 

 

"Eksponering av nye voller vil bli illustrert som grunnlag for å vurdere landskapsvirkninger av  

tiltakene som planlegges gjennomført. Det skal vurderes hvordan planområdet forholder seg til  

omkringliggende grønnstruktur." 

3.1.1 NIBIOs inndeling i landskapsregioner 

 

Som grunnlag for beskrivelse av overordnete landskapstrekk benyttes NIBIOs inndeling i 

landskapsregioner. Planområdet ligger i sin helhet innenfor landskapsregionen 7. Skogstraktene på 

Østlandet, i underregion 7.11 Skogsbygder i Hobøl/Våler. Hele underregionen 7.11 er omringet av 

Landskapsregion 3. Leirjordene på Østlandet med det to underregionene 3.4 Rasjøene i Østfold og 3.5 

Flatbygdene i Follo og indre Østfold plassert mye nære planområdet. 

 

   Figur 7 Landskapsregioner, Kilde: NIBIO 
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3.1.2 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Våler 
kommune 

Kommuneplanens samfunnsdel er under rullering. I det fastsatte planprogrammets tredje hovedområde 

Klima, miljø og energi fremgår følgende: "Byggeprosjekter og miljørelaterte (belastende) aktiviteter i drift 

skal dreies mot null-utslipp og bærekraftige løsninger. Vi ønsker å ta vare på og utvikle kommunen vår. 

Viktig fremover blir å sikre de gode produksjonsarealene og biologisk viktige områder samt å tilrettelegge 

for friluftsliv, opplevelse og folkehelse. Dette gjør vi gjennom å ha særskilt fokus på jordvern, randsoner, 

vann og vannkvalitet, friluftsområder, fremmede arter og støy." 

Planprogrammet nevner Vansjø spesielt: 

"Forurensingssituasjonen i Vansjø er fortsatt alvorlig og krever målrettet handling. Det er avsatt en 
hensynsone rundt innsjøen for å ivareta både miljø-, landskap og estetiske hensyn. 

3.1.3 Estetikkveileder for Østfold  

Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med utbygging og 

utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. Estetikkveilederen beskriver i et 

eget kapittel utfordringer og virkemidler når det gjelder næringsbygg og næringsarealer: 

"Retningslinjer for hensyn som skal ivaretas i plan- og byggesaker er: "(…) Det skal redegjøres for bruk 

av belysning, og uheldig fjernvirkning skal unngås. Bruk av vegetasjon i form av skjermbelter, 

buffersoner og samplantinger for struktur og skjerming (gjerne stedegen vegetasjon). Store grå arealer 

skal søkes brutt opp med vegetasjon, kantmarkeringer og terrengsprang. Skjøtsel og drift av uteområder 

må avklares. Det skal tas hensyn til omkringliggende landskaps- og naturverdier og øvrig grønnstruktur. 

Store fyllinger skal unngås. Parkeringsarealer bør inneholde innslag av trevegetasjon. God formgivning i 

bygninger, hvor volum, bygningshøyde, materialbruk, fargebruk og plassering er tilpasset omgivelsene." 

3.1.4  Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

Hele Vansjø- og Hobølvassdraget er omfattet av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Det 

foreligger god dokumentasjon knyttet til Morsa – Vannområdesutvalget for Vansjø- Hobøl og 

Hølenvassdraget med kystområder. Morsa-samarbeidet har hovedfokus på å bedre vannkvaliteten. I 

arbeidet med bedring av vannkvaliteten er de nærliggende landarealer være viktige for vannmiljøet. 

3.1.5 Kulturlandskap av regional betydning 

Fylkesmannen i Østfold har utarbeidet rapport nr. 7, 2014 "Viktige regionale kulturlandskap i Østfold". 

Planområdet ligger ikke innenfor eller i nærheten av områdene som er valgt ut som viktige 

kulturlandskapsområder, men de generelle vurderinger knyttet til å verdivurderinger av ulike 

landskapselementer har relevans.  
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Generell metodikk for vurdering av virkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 

punkter: 

› Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon.  

› Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvenser i forhold til 

referansealternativet  

› Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal avbøtende tiltak for hvert 

fagtema beskrives. Behovet for nærmere undersøkelser skal også vurderes.   

For landskapsutredningen tas det utgangspunkt i Vegvesenets konsekvensutredning til grunn for 

metoden, men det gjøres tilpassinger av metoden i forhold til prosjektets mer oversiktlige karakter.  

4.1 Avgrensning av temaet 

Temaet landskap avgrenses til først og fremst å vurdere tiltakets visuelle påvirkning på selve stedet og 

forholdet til omkringliggende miljø og grønnstruktur. Det vil fokuseres på nær- og fjernvirkning av 

tiltaket. 

4.2 Kunnskapsgrunnlag 

Rapporten tar utgangspunkt i eksisterende informasjon om landskapsbilde og grønnstruktur i og i nærhet 

av planområdet. Det er gjort befaring og registrering av skytebanen.  

Følgende danner grunnlag for rapporten:  

› Planbeskrivelsen inneholder en nærmere beskrivelse av tiltaket og denne danner grunnlaget for KU 

› Andre fagrapporter og dokumenter produsert i prosjektet 

› Kartgrunnlag for prosjektet 

› Ortofoto, Norgeskart.no 

› Databaser, Kilden, Naturbase, Skog og landskap 

› Håndbok V712, "Konsekvensanalyser" (2018) 
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5 Dagens situasjon 

5.1 Beskrivelse av grøntstruktur, fjern-, nær- og planområde 

Planområdet ligger nær fylkesvei 115 og ligger inn mot veg 288 i Våler kommune i Østfold. På lengre 

avstand finnes Mossmarka i Vest og Vansjø i sydøst. Planområdet ligger i ett landskap av typen 

sprekkdalsterreng med skogsbekledte åser, raviner og leirfylte daler med dyrka mark, som tilsammen 

skaper ett karakteristisk uttrykk. Landskapet er oppbygd som en mosaikk av skogsområder og lavere 

jordbruksmark med spredt bebyggelse. Skogsområdene er i hovedsak produksjonsskog bestående av 

furu, gran og bjørk, med innslag av edelløvskog i kantsonene mot jordbruksarealet. Vansjø ligger syd for 

planområdet og myrområder, flere mindre vann og bekkesystemer ligger i området rundt skytebanen. 

 

Figur 8. Fjernområdet med sprekkdalsterreng og planområdet markert med rød sirkel. Kilde: Kommunekart.no 

 

På ortofoto (figur 9) framstår planområdet som et avskilt areal med åpen mark. Planområdets kantete 

form bryter imidlertid mot landskapets i hovedsak mykere former i nord-sydlige retning langs 

sprekkedalterrenget. Skytebanen og høyspenningsledninger skjærer på en funksjonell måte gjennom 

terrenget i øst-vestlig retning. Det omkringliggende landskapet inneholder flere strukturendrede 

elementer som skogs- jordbruksarealer, spredt bebyggelse, store og små nettverk av veger og luftstrekk 

som krysser landskapet.  
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Figur 9. Fjernområdet på ortofoto med planområdet markert med rød ring. Kilde: Kommunekart.no 

Kartbildet (figur 10) med skogkledde åser, myrmark og fjell med skrinne jordlag omgir planområdet. 

Bilde av nærområde er romslig og visuelt mindre variert enn fjernområdets blanding av forskjellige 

landskapstyper, men er også derfor typisk for den aktuelle landskapsregionen (7.11 Skogsbygder i 

Hobøl/Våler).  

 

Figur 10. Nærliggende skogåser med mellomliggende myrmark omringer og tangerer skytebanen. Kilde: 

Kommunekart.no 
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Ortofoto (figur 11) viser hvor planområdet skiller seg fra nærområdet med sine åpne og kantete form 

som går vinkelrett mot landskapets mer nord-sørlige retning. Den svake dekkingen av vekster og 

blottlagt fjell forsterker det visuelle bruddet i landskapet (figur 2. og 9.). 

Figur 11.  Ortofoto over nærområdene rundt Fjell skytebane. Kilde: Kommunekart.no 

Selve plassen der jordvollene skal bygges opp ligger i direkte avslutning mot øst fra Fv. 288 

(Bjørnerødveien). Skytebanen er relativt flat og i prinsippet omringet av høyere åser i nærområdet. I øst 

stiger terrenget mot den høyeste åsen (Brattåsen 84 moh.) nærhet til planområdet. Flere små myrer 

ligger inne på planområdet. En mindre trasé med luftgående ledninger skjærer gjennom nærområdet 

frem til skytebanen. Det omkringliggende skoglandskapet har lavtvoksende trevegetasjon på grunn av 

myr og skrint jordsmonn på fjell. Eksisterende nærliggende skog estimeres til å være mellom 14-18 

meter høy. Selv plassen for skytebanen er i hovedsak fri fra høy vegetasjon på grunn av myr, fjell og 

trefelling, men unge bartrær, løvtrær og busker kan bli funnet på usammenhengende småflater og i 

randsonen mot omkringliggende barskogen (se figur 12). 

  

Figur 12. Registrering av bar- og løvtre i anslutning til planområdet, med bartre i mørkegrøn og løvtre i lauvgrøn. 

Kilde: kommunekart 

Skytebanen er lite synlig fra omkringliggende landskap, mest på grunn av de omringende skogåsene (jf. 

figur 13-20). 
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Figur 13. Fra fylkesvei 288 mot Fjell skytebane i nordlig retning. Kilde: Google Maps 

 

Figur 14. Fra fylkesvei 115 mot Fjell skytebane i sydlig retning. Kilde: Google Maps. 
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Figur 15. Snittlinje NV-SØ     Figur 16. Snittprofil NV-SØ 

 

Figur 17. Snittlinje SV-NØ     Figur 18. Snittprofil SV-NØ  

 

Figur 19. Snittlinje N-S   Figur 20. Snittprofil N-S 
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Det eksisterende jordvollene avviker i noen grad fra det omkringliggende landskapsformer. Jordvollenes 

form er samtidig ikke er helt fremmende i det i øvrig mye kuperte landskapet, ikke ulikt en flatehogst av 

ett felt i det nærliggende jordbrukslandskapet. 

Skog – aldersklasser 

 

  

Figur 21. Aldersinndeling av produksjonsskog omkring planområdet til Fjell skytebane. 

Plassen har ikke noen avgjørende visuell betydning for hvor landskapet oppleves ifra f.eks. Mossemarka, 

Vansjø og andre nærliggende friluftsområder. Planområdet (med eksisterende jordvoller) sees i dag ikke 

på avstand, hverken fra Fv. 115 eller fra Fv. 288. Det går imidlertid skogsstiger over åsene i nærområdet 

og skytebanen har sannsynligvis innsyn fra noen av de mer høytliggende av disse stiene. Dette vil også 

variere i forhold til avvirkningen av de ulike områdene. 
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Figur 22. Flere eksisterende skogsstier og samt en skogsvei nær skytebanen. Skoglandskapets kuperte terreng med 

myrpartier og skrint jordsmonn i kontrast med leirjordenes brede åkrer og åpne vann. Terrengkartet 

viser tydelig hvordan landskapets sprekkedalterreng er formet i sør-nordlig retting. 

Kilde: Miljøstatus.no 

Skytebanens nærområde, med de eksisterende jordvollene som befinner seg der i dag, framstår i forhold 

til det omkringliggende landskapet som et flatt areal i et stort åpent rom innrammet av produksjonsskog 

på høyere og mer kupert terreng. Funksjonelle elementer som byggninger, jordvoller, diker, 

serviceveger, kabeltrase, frihogst og utsparte skjermer av vegetasjon gir preg til området i dag. En dam i 

området er et landskapselement innenfor planområdet. Det tilgrensende landskapet er sterkt preget av 

produksjonsskog (gran, furu, bjørk), med svakt utviklede kantsoner (løvtre og busk). Den skarpe 

grensen forsterkes av produksjonsskogens monotone karakter. 
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Figur 23 Ankomstmiljø, randsone, funksjonelle flater, bygninger, eksisterende jordvoller, sentralt miljø, mm. 
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Illustrasjonen under viser de viktigste landskapstrekkene, med vekslingen mellom skogsområdene og det 

mer åpne landskapet med jordbruksarealer, myrer og vann. Innenfor skogsområdet ligger det 

høydedrag. Disse høydedragene er ikke svært markerte i dag, men vil kunne ha betydning for innsynet til 

skytebanen når det vurderes nærmere i kapittel 7. 
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6 Verdivurdering 

 

Landskapet vurderes i dag til å ha middels verdi. Planområdet ligger i møtet mellom to store forskjellige 

landskapsregioner innenfor region 3 Leirbygder på Østlandet; 3.4 Rasjøer i Østfold og 3.5 Flatbygder i 

Follo og Indre Østfold. Landskapet omkring planområdet har typiske karakterdrag for den respektive 

landskapsregionen, men overgangene mellom disse skjer udramatisk og i harmoni.  

Selv om området har en vanlig landskapskarakter og derfor faller inn under en verdiskala som viser 

middels verdi er det særlig to forhold som er viktige for landskapskvaliteten: 

› Nærheten til Vansjø med de sammenhengende skogsområdene (med innslag av dyrka mark) som 

omkranser rasjøen og de viktige friluftslivsinteressene i dette området.  

› Området har få tekniske inngrep ut over det som er knyttet til jordbruksdriften. I nærområdet er det 

kun skytebanen og høyspentanlegg (jf. kart fig. 8) som markerer seg i landskapet. 
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7 Konsekvenser av tiltaket 

7.1 Anleggsperioden 

Anleggsperioden er forventet til å pågå i to til tre år. 

Skytebanens nye jordvoller forventes under oppbygginga til å bestå av en sammensetting av ulike 

blandinger av mineralske masser. Dette betyr at vollene kan oppfattes å ha ulike nyanser og være mer 

synlige (lysere) i landskapet under anleggsperioden, fram til at de kamufleres gjennom overdekning med 

jord og vegetasjon. 

Planområdet kommer i forhold til nærområdet til å gjennomgå en kraftig transformasjon under 

anleggsperioden. I denne perioden er det imidlertid den økede anleggstrafikken og selve håndteringen av 

store mengder fyllmasser som er det visuelt tydeligste inngrepet i landskapet. Jordvollene kommer til å 

påbygges suksessivt og utvikles over tid fram til hele området har fått etablert ferdig vollen.  

7.2 Permanent situasjon 

Etter anleggsperioden forventes det ikke gjennomført flere tiltak som forandrer den visuelle og romslige 

opplevelsen av plassen og landskapet. Normal drift og vedlikehold innen planområdet forventes ikke å ha 

negativ påvirkning på landskapsbildet. Alle negative konsekvenser fra tiltaket vurderes å ha en 

avtagende effekt i korrelasjon med høyre nærliggende skog og tilvekst av vegetasjon på vollene. 

7.2.1 Fjernvirkning  

Fjernvirkning fra det åpne kulturlandskapet i syd og nord 

 

Både fra syd og nord ligger det jordbruksarealer. Mulig innsyn fra disse 

åpne arealene er vurdert ut fra kartgrunnlaget og vises på snittet 

under (NB: alle snittene har ulik målestokk vertikalt og horisontalt).   

 

Innsynet fra nord mot syd inn mot skytebanens voller viser at 

terrenget ligger lavere en vollene, og at en her er avhengig at skogen 

skjermer tiltaket. Dette skogspartiet mellom åpent kulturlandskapet og 

vollene er ca 500 m. og 1200 m. til fv. 115. Vollene blir derfor kun 

eksponert dersom nesten hele området flatehugges, og innsynsektoren 

er begrenset siden det åpne arealet er smal. 

 

Innsynet fra syd (krysset Bjørnerødv. og Østenrødv.) viser at tiltaket er 

skjermet av en markert høyde som er høyere enn terrenget ved 

skytebanen men litt lavere enn toppen av vollene. I denne 

innsynsektoren vil vollene ikke eksponeres selv uten trær, siden også 

kulturlandskapet ligger lavere enn skogspartiene. Kartet viser at 

terrenget langs Bjørnerødveien ligger vest for kollen i et litt lavere 

nivå. Her vil tiltaket kunne eksponeres ved flatehugst av hele det ca. 

500 meter brede skogspartiet. Også fra syd er dette potensielle 

innsynet begrenset til en liten sektor siden terrenget ligger høyere også 

på vestsiden av Bjørnerødveien. 

 

A 

A` 
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Innsyn fra skogsområdene i øst og vest 

 

 

 

 

Stiplet linje viser trehøyde på ca. 16 meter 
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Innsyn fra syd  
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Vollen er være maksimalt 18 

meter og ca. 14 meter over 

sideterrenget 
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Stiplet linje viser trehøyde på ca. 16 meter 

Vollen er være maksimalt 18 

meter og ca. 14 meter over 

sideterrenget 

C` 



 

 

     

FJELL SKYTEBANE. REGULERINGSPLAN MED KU 

KONSEKVENSUTREDNING Landskap og grønnstruktur 

 27  

 

 

 

 

Innsynet fra øst og vest er vist på de to snittene. Disse innsynsretningene ligger i et bredt skogsområde, 

slik at fjernvirkningen ikke er knyttet til nærliggende åpent kulturlandskap, men fra det 

sammenhengende skogsområdet. Terrenget i vest og øst er preget av langsgående åsrygger som ligger 

høyere enn skytebanen. Dette medfører at potensialet for innsyn på øst og vest for disse åsryggene er 

svært begrenset. Hvis man derimot ferdes oppe på åsryggene vil det være potensiale for innsyn dersom 

skogen er lav eller tynt bevokst.  

Innsynsvurderingene over er basert på etableringsperioden før vollene blir dekket av tett vegetasjon. Når 

vollene er dekket av skog vil de ikke gi noe form for fjernvirkning.  

7.2.2 Nærvirkning 

Nærvirkningen gjelder opplevelsen av anlegget innenfor anlegget og med en radius på ca. 200 meter på 

utsiden av tiltaket. Det er det sistnevnte område som vektlegges siden det er herfra allmenheten 

opplever tiltaket. Allmennheten i denne sammenheng vil være turgåere og beboerne i nærheten av 

anlegget. Veg og skogssti systemet som framkommer er viktige for innsynsretninger, men hele området 

rundt skytebanen må forutsettes benyttet som turområde.  

Fra området rundt anlegget er det i hovedsak eksisterende skog som avgjør i hvor stor grad vollene blir 

eksponert. Terrengsnittene viser at fra nærområdene vil vollene bli godt synlige i de periodene der 

skogen nettopp er hugget og ny tilvekst er sparsommelig. Samtidig som vollene kun er gressdekket i en 

tidlig fase etter ferdigstillelse. Etter en etableringsfase (5-10 år) vil vollene begynne å bli bevokst og 

vollene blir i svært liten grad blir eksponert.  

 

c 

Vollen er være maksimalt 18 meter 

og ca. 14 meter over sideterrenget Stiplet linje viser trehøyde på ca. 16 meter 

c` 
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Figur 24. Blå siktlinje viser eksisterende situasjon med Brattåsen (85 moh) som horisont. Rød siktlinje viser ny 

situasjon hvor de nye jordvollene blokkerer sikten av omkringliggende landskap fra skytebanen.  

 

Den romlige opplevelsen "innefra" skytebanen blir sterkt forandret i forhold til tidigere utforming og 

omkringliggende landskap. Jordvollene danner solide vegger som fjerner den visuelle kontakten mot det 

omkringliggende landskapet utenfor.  

Oppbyggingen av jordvollenes underliggende jordmasser får avgjørende innvirkning på næringsinnholdet 

og tilgjengelig vann til vekster, som gir forutsetning for hvilken flora som enklest kan etablere seg 

naturlig. Områdets dominerende trearter (furu, gran, bjørk, m.fl) vil suksessivt klare å spre seg til 

jordvollene på en naturlig måte. Det er en forutsetning at fremmede arter ikke tilføres i jordmassene. 
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8 Avbøtende tiltak  

Planen viser at jordvollene kommer å dekke flater rett inntil nabotomten, og skape en visuelt og romslig 

skarp grense. De ytre områdene skal revegeteres av stedegne skogplanter for å redusere vollenes 

eksponering. En kantsone vokser da på sikt opp til en naturlig ytre skjerm, som effektivt reduserer 

synligheten ved hogst av nærliggende produksjonsskog.  

Revegeteringen av vollene gjelder for vollenes ytterkant mot omgivelsene. Hvordan vollene behandles inn 

mot skytebane anlegget har liten allment interesse og kan utformes ut fra skytebanenes behov.  

Dersom jord fra plassen skal anvendes som topplag for å dekke jordvollenes mineralske masser bør disse 

dekkes med næringsfattig jord.  

Det må forutsettes at vegetasjonen på vollene etableres uten innslag av plantemateriale med fremmede 

arter. Dette bør inngå i planbestemmelsene. 

For å unngå erosjon er det hensiktsmessig og tilså vollene med en gressfrøblanding for utmark, og 

topplaget med jord bør helst inneholde skogsjord med frø og planterester for raskere naturlig tilvekst.  
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9 Samlet vurdering 

Området har en middels landskapsverdi etter verdivurderinger etter vurderingsmetoden, men områdets 

sammenhengende naturmiljø med få tekniske anlegg og nærheten til Vansjø gjør at området ligger i den 

øvre del av klassifiseringen til middels verdi.  

 

Skytebanen er en eksisterende virksomhet som endres gjennom etableringen av markerte høye voller. 

Vollene vil i en tidlig fase bli godt synlig fra nærområdet rundt tiltaket dersom den eksisterende skogen 

rundt anlegget hugges. Dette vil likevel knyttes til en avgrenset periode før ny vegetasjon er etablert på 

vollen.  

Ved en vurdering av fjernvirkning viser kart og utvalgte snitt områdets potensiale for innsyn. Åsrygger 

vest og øst for tiltaket har terrengnivåer høyere eller om lag like høyt som vollene. Dette medfører at 

fjernvirkning av tiltaket er svært begrenset, selv om hele skogen blir flatehugget. I dette området er 

innsynspotensialet knyttet til innsyn fra høydedragene med skrinn vegetasjon og ned mot vollene. 

Fjernvirkningen fra det åpne kulturlandskapet i syd er begrenset av markert terrengformer som skjermer 

anlegget for innsyn, selv om området i perioder kun har lav skog. Det finnes likevel en smal sektor langs 

Bjørnerudveien der terrenget er litt lavere, og hvor det er et potensial for innsyn dersom hele området 

flatehugges. 

Fjernvirkningen fra nord er knyttet til det åpne kulturlandskapet ved Fv. 115. Fra denne retningen er 

terrenget lavere eller likt skytebanen, og det medfører at det foreligger et potensial for innsyn hvis 

størstedelen av dette arealet flatehugges. Skogsbeltet mellom det åpne jordbruksarealet og inntil vollene 

rundt skytebanen har en bredde på minimum 500 m. Dette gjør at sannsynligheten for at det foreligger 

noe skjermende vegetasjon er svært stor. 

På samme måte som for nærvirkningen vil fjernvirkningens mulighet til å endre landskapsopplevelsen 

være knyttet til etableringsperioden. Etter at skogsvegetasjonen er etablert på vollenes ytterside 

opphører tiltakets mulighet til å påvirke fjernvirkningen. 

Ovennevnte medfører at det er naturlig å klassifisere tiltaket totalt sett til å være lite negativt 

konsekvens målt opp mot 0-alternativet som er skytebane uten voller.  

 

Mennesker oppfatter omgivelsene sine som en helhet. Derfor vil totalopplevelsen (kumulativ effekt) være 

knyttet til en helhet av landskapsopplevelse, støy, sikkerhet med mer. I et slikt perspektiv vil 

landskapsopplevelsen kunne bli bedre som følge av tiltaket, siden det kan oppleves tryggere og med 

redusert støy. 
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10 Kilder 

 

› https://kilden.nibio.no  

› www.miljøstatus.no  

› www.naturbase.no  

› www.kartverket.no   

› www.kommunekart.no 

› Google Maps 

› Våler kommunes kartklient 

 

 

https://kilden.nibio.no/
http://www.miljøstatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.kartverket.no/
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