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1. Innledning 
 

 

1.1. Hensikt  
 

På vegne av Ølsjølia utvikling AS har Plan og Ressurs AS v/ landskapsarkitekt Joar-André Halling fått i 

oppdrag å utarbeide rapport for tema landskapsbilde i tilknytning til detaljreguleringplan Ølsjølia.  

 

I følge referat fra oppstartmøte omfattes ikke planen av forskrift om konsekvensutredning, men  

«(…) landskap må vurderes spesielt, jf. KU i kommuneplanens arealdel».  Denne rapporten tar sikte 

på en gjennomgang av temaet landskapsbilde, dvs. forholdet mellom bebyggelse og landskap og 

virkningene for miljø og samfunn, - se nærmere beskrivelse under kapittel «metode».   

 

Kontaktperson for Plan og Ressurs AS har vært Tor Ivar Gullord.  

 

1.2 Områdeavgrensning og lokalisering 
 

Planområdet omfattes av eiendommene gnr./bnr. 33/7 og 34/17 i Etnedal kommune. Området er i 

kommuneplanen definert som «F9», og omfatter også eksisterende område for fritidsbebyggelse 

mot øst.   

 

Figur 1. Planområdet vist i regionen. 
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1.3 Beskrivelse av eksisterende landskapsbilde 
 

 

Området er karakterisert av det nasjonale referansesystemet til Norsk Institutt for Bioøkonomi 

(NIBIO) som «Fjellskogen i sørnorge» og oppfattes som et middel til stor skala landskapsrom hva som 

angår utstrekning, og persepsjonen av landskapet omkring. Planområdet er beliggende i et øst-vestlig 

landskapsrom på ca. 1005-1036 moh. havet.  

 

Terrenget er småkupert med en markant kolle i midten av planområdet. Vegetasjonen er 

hovedsakelig dominert av fjellbjørk, men innslag av furu er også synlig.  Bunnsjiktet er variert. Kollen 

er omkranset av våtmarksområder og et mindre tjern.  

 

Den vestre delen av feltet består av jomfruelig terreng, mens det i østre del finnes eksisterende 

fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.  I planens influensområder er det også områder for 

fritidsbebyggelse.  

Figur 2. Plankart som vurderes i denne rapporten.  
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Figur 3. Topografisk kart. Viser forholdet mellom eksisterende byggeområde og naturmark.  

Figur 4. Ortofoto. Viser forholdet mellom eksisterende byggeområde og naturmark.  
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2. Metode 
 

Fagtema landskapsbilde representerer «det romlige og visuelle landskapet». Referansesituasjon /  

O-alternativ tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten 

tiltaket i analyseperioden. Vurdering av planforslaget tar utgangspunkt i en tenkt situasjon hvor feltet 

er ferdig utbygget med alle fritidsboliger / infrastruktur og ses i forhold til 0-alternativet.  I denne 

planen vil altså 0-alterntivet gjenspeile eksisterende situasjon, og defineres som forventet utvikling 

av eksiterende situasjon.    

  

Håndbok V710 Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen, 2018) er benytter som bakgrunn for 

vurdering av landskapsbilde. Selv om terminologien baseres på veg, er metodikken anerkjent og 

utprøvd, og fungere godt også til vurdering til andre formål i arealplanlegging. Begrepene som 

benyttes beskrives nedenfor: 

 

Utredningen kartlegger verdi-, påvirkning- og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0-

alternativet. Som tidligere beskrevet skal det ikke gjennomføres en metodisk konsekvensutredning i 

denne detaljreguleringsplanen, men ved en vurdering av temaet landskapsbilde er det allikevel 

nødvendig å få en oversikt over hvilke kriterier og metode som benyttes som vurderingsgrunnlag for 

fagtema landskapsbilde.  I denne rapporten gjennomføres det derfor ikke en systematisk matrise (+ / 

-) for konsekvensgrad (se figur 8), men det er utarbeidet en forenklet, tekstlig beskrivelse av tiltakets 

konsekvens basert på sammenstilling av kriteriene i begrepene verdi og påvirkning. På de neste 

sidene er vurderingskriteringene for de ulike kategoriene gjennomgått.  I tillegg til Håndbok V710 er 

også veileder «T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse» benyttet til vurderingene.  

 

 
 

Figur 5. Begreper i konsekvensanalysen. 
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2.1 Vurderingskriterier for verdi 
 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kriterier som benyttes ved vurdering av landskapets verdi (Håndbok V710 konsekvensanalyser for 
tema landskapsbilde).   
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2.2 Vurderingskriterier for påvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kriterier som benyttes ved vurdering av tiltakets påvirkning (Håndbok V710 konsekvensanalyser for 
tema landskapsbilde).   
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2.3 Sammenstilling av verdi og påvirkning = konsekvens 

 

Undertegnede har ikke gjennomført befaring i området, og beskrivelsen i denne rapport baserer seg 

på tilsendt forslag til plankart og bilder, samt tilgjengelig kartgrunnlag og flyfoto. På skrivende 

tidspunkt er det heller ikke utarbeidet planbestemmelser, men ifølge oppdragsgiver vil nye plan-

bestemmelser hovedsakelig være tilsvarende eksisterende felt i østre del av planområdet, og også 

være i tråd med gjeldene kommuneplan. Planbestemmelser som definerer utbyggingsvolum, møne-

høyder, bebyggelsen utforming, terrenginngrep (skjæring / fylling) etc. er derfor utgangspunkt for 

vurdering av tiltakets påvirkningsgrad på landskapsbilde. 

Figur 8. Sammenstilling av verdi og påvirkning (Håndbok V710 konsekvensanalyser for tema landskapsbilde).   
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Det er ikke mulig å angi nøyaktige beskrivelser av tiltakets påvirkning og endelige konsekvenser uten 

å produsere en detaljert 3D-modell for feltet, og det må derfor kalkuleres inn en viss grad av 

usikkerhet omkring vurderingene som gjøres i denne rapporten. Et eksempel på dette er f. eks 

fritidsbebyggelsens eksakte beliggenhet på tomten, fullt omfang av terrengarbeider og 

utomhusarealet som f. eks landskapsutforming og tilhørende anlegg som bare fullt ut kan beskrives 

ved detaljerte 3D-modeller. Allikevel vil kartgrunnlag med 1 meter ekvidistanse (som er benyttet i 

denne planen) være detaljert nok, og med stor sannsynlighet kunne si noe om hvilket terrengmessige 

inngrep som må til for å plassere en bygning, og tilhørende anlegg (basert på informasjon om 

helningsgrad). Ethvert tiltak vil kunne påvirke landskapsbilde direkte, men også i sine 

influensområder med f. eks fjernvirkning og uheldig eksponering som kan synes på avstand. Dette vil 

kunne være avhengig av: 

 

• Tiltakets lokalisering og linjeføring (beliggenhet i landskap etc.) 

• Tiltakets dimensjon og skala (bygningens volum, lengde, høyde, men også utomhusområde 

etc.) 

• Tiltakets utforming (f. eks hvordan og hvor godt tiltaket tilpasses eksiterende terreng- og 

landskapsformer) 

 

Alle vurderingene som gjøres i denne rapport baserer seg på at bebyggelse og anlegges så skånsomt 

som mulig i terreng, f. eks ved å unngå unødvendig store fylling- og skjæringer (hvis dette i 

utgangspunktet kan unngås), og at f. eks bebyggelsens hovedmøneretningen følger terrengkotene.   
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3. Vurdering av delområde A 
 

Vurdering av landskapsbilde for delområde A 

Tomtene markert med «A» og «C» på plankartet vurderes under delområde A 

Verdi 

Området har visuelle kvaliteter som er typiske / representative for landskapet i regionen, og er 

mindre viktig for stedets identitet. De overordnede landskapsformene skiller seg i liten grad ut fra 

nærliggende omgivelser og lanskapstrekk.  

Landskapet består av en kombinasjon av både av naturmark og bebyggelse, og landskaps-

kvalitetene er påvirket av eksisterende bebyggelse både innenfor planområdet, og i felt utenfor 

planområdet mot nord. 

Området har en god og tiltalende utsikt mot omkringliggende fjell / omgivelser, og dette styrker 

opplevelsesverdien for området.  

Noe verdi- 

middels verdi 

Påvirkning 

Område markert med «A» og «C» på plankartet består av 81 tomter med en høy utnyttelse. Flere 

av tomtene er videreført fra eksisterende plan, hvorav totalt 32 tomter er bebygget på nåværende 

tidspunkt.  

Eksisterende bebyggelse har en beliggende som hovedsakelig er godt integrert i landskapet, og 

med mindre inngrep som står i forhold til landskapets skala og karakter.  
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Nye planlagte tomter vil anlegges som en fortetting og utvidelse rundt eksisterende felt. Dagens 

infrastruktur benyttes i stor grad videre, mens en del nye adkomstveger må anlegges for flere av 

tomtene.  

Plankartet viser at vegene følger terrengformene godt, noe som bidrar til en god forankring i 

stedets topografi. Det antas at bebyggelse og infrastruktur kan plasseres uten negativ 

landskapspåvirkning, og at utvidelses av feltet vil være godt forankret til eksisterende 

infrastruktur. Bebyggelse kan som oftest plasseres i et terreng som er slakere enn 1:6, som ifølge 

veileder T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse» som oftest er akseptabelt terreng for 

utbygging. 

Det er flere steder avsatt grønne arealer mellom ny- og eksisterende bebyggelse, og det anses 

positivt. Det samme gjelder eksisterende byggeområdene mot nord.  Området er vegetasjons-

dekket med mulighet for skjermvegetasjon mellom tomter.  

I følge flyfoto synes noen av tomtene, f. eks tomt A4, A11 og A12, å utfordre grensen til 

våtmarksområdene. Tiltak i forbindelse med våtmarksområder kan i visse tilfeller bidra til å 

drenere ut større områder enn selve tomtearealet, og være forringende på landskapsbilde i sin 

helhet. I følge informasjon fra planlegger er arealene ikke våtmarksområder, og hovedsakelig 

tørrlagt mesteparten av året. På plankartet er det også inntegnet byggegrenser som regulere 

tomteutnyttelsen. 

Ubetydelig endring 

Konsekvens 

Ubetydelig miljøskade for delområdet.  

Forslag til avbøtende tiltak 

Alle inngrep må planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Det bør tas 
spesielt hensyn til landskapet i overgangssoner ved våtmarksområder og skog, og for øvrig i 
områder med begrenset skjermvegetasjon. Bebyggelse i slike åpne områder kan bli negativ 
eksponert når det ikke finner forankring i landskapselementer og / eller skjermskog.  
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3. Vurdering av delområde B 
 

Vurdering av landskapsbilde for delområde B 

Tomtene markert med «B» på plankartet vurderes under delområde B 

Verdi 

Området har visuelle kvaliteter som er typiske / representative for landskapet i regionen, og er 

mindre viktig for stedets identitet. En kolle midt i området bidrar riktignok til at områdets lokale 

særpreg forsterkes. De overordnede landskapsformene skiller seg for øvrig i liten grad ut fra 

nærliggende omgivelser og lanskapstrekk.  

Området består av jomfruelig grunn, men landskapskvalitetene blir likevel påvirket av nærheten til 

eksisterende byggefelt.  

Området har en god og tiltalende utsikt mot omkringliggende fjell / omgivelser, og dette styrker 

opplevelsesverdien for området.  

Noe verdi- 

middels verdi 

Påvirkning 

Område markert med «B» på plankartet består av 96 nye tomter, med forholdsvis høy utnyttelse, 
og følgelig vil opplevelsen av landskapet bli endret da området i dag bare består av naturmark. 
Hovedsakelig er tomteplassering og veger godt tilpasset landskapet, og det gir dermed 
tilfredsstillende muligheter for integrasjon mellom terreng, bebyggelse og anlegg. Dessuten er de 
aller fleste tomtene beliggende på steder som ifølge veileder T-1450 «Planlegging av fritids-
bebyggelse» karakteriseres som akseptabelt terreng for utbygging med slakere terreng enn 1:6 
stigning. Unntaket gjeldene tomtene B93, B94 og deler av B95 ligger i et bratt terreng, og iht. 
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veileder T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse» bør områder brattere enn 1:4 ikke bebygges, og 
som kan gi uheldige, lokale terrenginngrep.  Her er det riktignok inntegnet byggegrenser på 
plankartet, noe som bidrar til at de bratteste delene av tomtene forblir ubebygget.  
 
Veg- og tomtestrukturering følger hovedsakelig lokale terrengformer og forankres dermed godt til 
landskapets hovedformer. Bebyggelsen kan også plasseres slik at hovedmøneretningen følger 
terrengkotene.  
 
På kollen midt i planområdet er det en fare for at bebyggelsen på de høyereliggende tomtene kan 
gi negative silhouettvirkning og landskapseksponering.  
 
Selv om majoriteten av tomtene er romslige så grenser de fleste til hverandre uten regulert LNF / 
grøntområder mellom. Store deler av tomtearealet vil naturlig nok nedbygges. Der hvor det blir 
lite og / eller ingen naturlig vegetasjon og terrengformer igjen vil det menneskepåvirkede 
landskapet kunne dominere, og det skjeve forholdet mellom kultiverte og naturlig arealer blir ofte 
oppfattet negativt. En langsgående rekke med tomter hvor ingen naturlig vegetasjon mellom 
tomtene blir bevart vil kunne oppleves uheldig. Morfologisk vil også tomterekker uten avbrudd 
kunne gi et monotont helhetsinntrykk, og lite rytme og variasjon i bebyggelsen.  
 

Ubetydelig endring (gjelder majoriteten av tomtene / helhetsinntrykket) - 

Noe forringet (gjelder unntakene som beskrevet, og som kan ha en innvirkning på 

helhetsinntrykket) 

Konsekvens 

Ubetydelig miljøskade for delområdet – 

 noe miljøskade for delområdet.  

Forslag til avbøtende tiltak 

Alle inngrep må planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Tomtene 
B93, B94 og deler av B95 ligger i et bratt terreng, og iht. veileder T-1450 «Planlegging av 
fritidsbebyggelse» bør områder brattere enn 1:4 ikke bebygges. Her er det foretatt avbøtende 
tiltak ved inntegnet av byggegrenser. Tomt B94 synes fortsatt noe bratt. Hvis bebyggelsen skal 
plasseres uten store terrengsår bør planbestemmelsene være særskilte, og gi føringer om særlige 
terrengtilpasninger, f. eks bruk av underetasje og/eller terrassering, dvs. at gulvnivået avtrappes 
etter terrenget med halvetasje(r). Smale bygningskropper og / eller oppdeling i mindre enheter 
bør brukes i krevende terreng for å sikre god tilpasning til terrenget. Dessuten bør planen legge 
opp til en reduksjon av BYA og antall bygninger for disse tomtene.  
 
Tomtene beliggende på den høyeste delen av kollen, f. eks B53, B54, B57 og B58 bør ha 
differensierte planbestemmelser med en redusert mønehøyde og BYA. Det samme gjelder 
tomtene i umiddelbar nærhet, men som ligger noe lavere i terrenget. Planbestemmelsene kan 
derfor åpnes opp noe større mønehøyder og BYA for disse tomtene, men fremdeles ha som mål 
for å hindre negativ eksponering og silhouettvirkning.  
 
Alternativ flere grønne belter mellom flere av tomterekkene. 

 
Joar-André Halling 
01B, 20.04.2020 


