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Forord 

Foreliggende rapport er en temarapport for kommunedelplan med konsekvensutredning for 

fv. 287 Åmot – Haugfoss. Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbygging, 

Utbyggingsområde sørøst. 

Modum kommuner er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet landskapsbilde, og vurderer 

konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- og 

bygningsloven (FOR 2009-06-26): ”...å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på 

hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning 16. november 2016 og la samtidig forslag til planprogram ut på 

høring. Planprogram ble fastsatt 25. september 2017 av kommunestyret i Modum kommune.  

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287  

Endret fremdrift 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot og fv. 287 

Åmot-Haugfoss er uviss grunnet endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra 

Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet 

med Nasjonal transportplan (NTP).  

Samferdselsdepartementet skal gi prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot et kostnadsestimat 

basert på optimalisert linje fra konseptvalgutredningen (KVU) for rv. 35 Hokksund-Jevnaker 

(2012), et KVU-estimat. Et KVU-estimat vil si en ramme på investeringskostnad 

departementet ser for seg for ny rv. 350.  

Prosjektet har oversendt et forslag til KVU-estimat til Vegdirektoratet, som skal videresende 

til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Hvor lang tid denne prosessen tar er uvisst, 

men det er først når KVU-estimatet er godkjent at prosjektet kan legge ut forslag til 

kommunedelplan for ny rv. 350 på offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.    

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. I samråd med planmyndighet og Viken fylkeskommune, er det 

besluttet å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Statens vegvesen utarbeider forslag til 

kommunedelplan og legger planforslaget ut på offentlig ettersyn på vegne av Viken 

fylkeskommune.  

Foreliggende rapport inneholder vurderinger kun for fv. 287, med unntak av kryss 

Embretsfoss. Kryss Embretsfoss er et riksvegkryss, men for å få helhet i kommunedelplanen 

er det valgt å ta inn krysset i planen for fylkesvegen.  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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Beskrivelse av planområdet og delområdene i rapporten ble satt når rv. 350 Hokksund-Åmot 

og fv. 287 Åmot-Haugfoss var samme prosjekt. Kommunedelplan for ny fv.287 er nå 

selvstendig plan, og det medfører at ikke all beskrivelse eller alle delområdene er aktuelle 

for fv. 287. 

Nye vegnummer 

Som følge av kommune- og regionreformen (St. Meld. 6, 2018–2019, «Oppgaver til nye 

regioner»), har en rekke veger over hele landet fått nye vegnummer. I planområdet er det 

følgende endringer (se figur til 

høyre): 

- Riksveg (rv.) 35 har endret 

navn til rv. 350. 

- Fylkesveg (fv.) 144 har 

endret navn til fv. 2832. 

- Fv. 148 har endret navn til 

fv. 2840. 

- Fv. 149 har endret navn til 

fv. 2842. 

- Fv. 150 har endret navn til 

fv. 2844. 

- Fv. 61 har endret navn til fv. 

2734. 

- Fv. 62 har endret navn til fv. 

2736. 

- Fv. 63 har endret navn til fv. 

2738. 

- Fv. 64 har endret navn til fv. 

2740. 

- Fv. 67 har endret navn til fv. 

2746. 

 

Drammen, januar 2021 

Statens vegvesen Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst 
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1 Sammendrag 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt av kommunestyret i 

Modum kommune 25. september 2017.  

Landskapsbilde skal iht. planprogrammet utredes ut fra følgende definisjoner:  

«Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det 

tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og 

belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke 

alternativer som er best og dårligst for fagtemaet.» 

Planområdet er delt inn i 18 delområder for landskapsbilde.  

Delområdene avgrenses, og har karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på 

oppfatningen av arealet. Verdikart med delområder er vist i figur 1-1. 
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Figur 1-1. Verdikart for landskapsbilde. Tallene angir delområder. 



 

7 

 

1.1 Metode og forutsetninger 

1.1.1 Definisjon av temaet 

Sentralt for tema landskapsbilde er visuelle kvaliteter i omgivelsene, og hvordan disse endres 

som følge av tiltaket. Tema omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det 

uberørte naturlandskapet. Tema landskapsbilde tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. 

Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte inngrep og nærføring. 

Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets innhold, og landskapets romlige og visuelle 

forhold som særpreger et geografisk område. Med landskapets innhold menes naturlige og 

menneskeskapte landskapskomponenter og landskapselementer. Det romlige og visuelle 

omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Begreper som brukes ved fastsetting av landskapsbilde er landskapstype, landskapsbilde, 

landskapskomponenter, landskapselementer og landskapsøkologi. 

1.1.2 Retningslinjer 

Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

Offentlig dokumenter som underbygger dette er:  

- Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)  

- Plan- og bygningsloven  

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Naturmangfoldlovens  

- NiN Landskap  

- Arkitektur.nå  

For innhold i retningslinjene: Se kapittel 2.5, Overordnete mål og føringer. 
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1.2 Verdi 

Dalføret fra Hokksund til Åmot hører til 

landskapsregionen 04 låglandsdalførene i Telemark, 

Buskerud og Vestfold (figur 1-2). Regionen 

kjennetegnes av en flat dalbunn med sletter og 

bølgende flater som er mosaikkpreget. I dalføret 

renner Drammenselva med lange stilleflytende partier 

avbrutt av fosser i berggrunnens terskler og sprang. 

To sidedaler munner ut i dalføret. I sidedalene renner 

Bingselva og Simoa. 

Åsene og skogområdene på sidene av dalføret hører til 

landskapsregion 07 skogtraktene på Østlandet (figur 

1-2). Åssidene er tydelig markerte og tresatt. 

Skogområdene øst for Drammenselva består i 

hovedsak av fragmentert barskog. Vest for 

Drammenselva er vegetasjonen dominert av artsrik 

granskog med innslag av edellauvtrær.  

Tettbebyggelse i utredningsområdet er Hokksund, 

Åmot og Skotselv. Tettbebyggelsen er konsentrert i 

områder hvor dalføret møter en sidedal. I resten av 

utredningsområdet er det smalere mellom dalsidene. 

Her karakteriseres bebyggelsesmønstret av spredte hus og gårdstun.   

Klar avgrensning mellom landskapsregionene og Drammenselvas linjeføring, er overordnede 

retningsdannende elementer i landskapet 

Verdikart er vist i figur 1-1. 

1.3 Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte tiltaket vil medføre på det berørte 

delområdet. Det er hvordan landskapsbildet karakter endres i de enkelte delområder, som 

vurderes. Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. 

Vegtiltaket vil påvirke landskapsbildets karakter gjennom tiltakets egenform og dets 

integrering i omgivelsene. Påvirkning kan være gjennom direkte inngrep, fragmentering, 

barrierevirkning, nærføring og/eller synlighet.  

  

Figur 1-2. Landskapsregioner. Gul 

farge er 04 låglandsdalførene i 

Telemark, Buskerud og Vestfold. Grønn 

farge er 07 skogtraktene på Østlandet 

(kilden.nibio.no). 
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1.4 Konsekvens og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for landskapsbilde sammenlignet 

mot nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for landskapsbilde enn andre. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens, og er rangert som beste korridoren for 

landskapsbildet. Korridoren medfører betydelig miljøskade på to delområder. I delområde 

L16 Drammenselva vil planlagt bru bli liggende nært kraftverket. Brua vil bryte noe med 

landskapsbildets karakter, og forringe visuell opplevelse av kraftstasjonen og demningen. 

Brua følger samme kurve som demningen, og harmonerer bedre enn brukryssingene i 

vegkorridor 1A og 1B. I delområde L12 Gausdal medfører tiltaket landskapsøkologiske 

konsekvenser med høye fjellskjæringer på begge sider.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på to delområder. Vegkorridor 1C har bedre løsning over Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver ende av ny tunnel. 1C sparer L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua for store, 

synlige fjellskjæringer i kryss med fv. 287.     

Vegkorridor 1A kort tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på tre delområder. Vegkorridor 1A lang tunnel sparer åpent jordbrukslandskap 

og bebyggelse, og reduserer nær- og fjernvirkning av tiltaket.  

Vegkorridor 1B har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade i tre 

delområder. Kryssløsningen med fv. 287 medfører mer skjemmende og synlige 

terrenginngrep i L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua og L13 Haug-Strandgata. 1B fragmenter et 

stor sammenhengende jordbruksområdet og boligområde, noe som medfører stor endring i 

landskapet. For delområde L13 har 1A kort tunnel og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at området blir sterkt forringet, konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til stor negativ konsekvens.   

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører alvorlig miljøskade i 

delområde L15 Bakke–Refsal. Tiltaket vil fragmentere jordbruksområder, og skape visuelle 

brudd i kulturlandskapet. Videre vil vegen bryte med landskapsbildets karakter, og være 

visuelt skjemmende for nærliggende spredt bebyggelse, spesielt for Nykirke. Alvorlig 

miljøskade på delområde L15 vektlegges. Vegkorridor 3 er også lengste korridor for ny fv. 

287. 

Tabell 1-2 viser konsekvens og rangering av de ulike vegkorridorene for fv. 276 Åmot-

Haugfoss 
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Tabell 1-1 Konsekvens og rangering 

 1A lang tunnel 1A kort tunnel 1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----)  

 

 

  

Alvorlig miljøskade 

(---)  

 

 

 1 

Betydelig 

miljøskade (--) 2 

3 

3 2 1 

Noe miljøskade (-) 2 2 2 3 1 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 1 

 

   

Samlet vurdering Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ konsekvens Noe negativ konsekvens Stor negativ konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 

Forklaring Korridor 1C har bedre 

løsning over 

Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver 

ende av ny tunnel. 

Alternativ 1C sparer 

L08 Steinsrud– 

Mørkåsen- Brua for 

store, synlige 

fjellskjæringer i kryss 

med fv. 287.  

Vegkorridor 1A lang 

tunnel sparer åpent 

jordbrukslandskap og 

bebyggelse, og reduserer 

nær- og fjernvirkning av 

tiltaket. 

Kryssløsningen med fv. 287 

medfører mer skjemmende og 

synlige terrenginngrep i L08 

Steinsrud– Mørkåsen- Brua og 

L13 Haug– Strandgata.  

Alternativ 1B fragmenter et stor 

sammenhengende 

jordbruksområdet og 

boligområde, noe som medfører 

stor endring i landskapet. For 

delområde L13 har 1A kort tunnel 

og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at 

området blir sterkt forringet, 

konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til 

stor negativ konsekvens.  

Alternativet som i sin 

helhet gir minst negative 

konsekvenser.  

  

  

 

Lengste vegkorridor for 

ny fv. 287. Alvorlig 

miljøskade på delområde 

L15 Bakke-Refsal 

vektlegges fordi 

delområdet har stor 

verdi. 
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1.5 Anleggsperioden 

Veganlegget er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 

landskapet. Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområder, konstruksjoner, massefyllinger 

og masseuttak ha stor betydning. Omfattende terrengbearbeidelse og hogst vil endre 

terrenget og landskapsbildet. Endringer i terrenget vil i anleggsperioden være mer 

fremtredende enn i driftsfasen. Støy forårsaket av anleggstrafikken vil påvirke 

landskapsbildet negativt i anleggsperioden. 

1.6 Usikkerhet 

Usikkerhet kan knytte seg til:  

- Usikkerhet rundt endelig utforming av tiltaket. På kommunedelplannivå er ikke 

tiltaket planlagt i detalj, og det kan derfor være faglig utfordrende å vurdere varige 

virkninger av endret landskapsopplevelse.  

- Usikkerhet ved verdivurderinger på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i 

enhetlige delområder, der verdien som er satt er lik for hele delområdet. Det er 

nødvendig å ha verdivurderingen overordnet for å håndtere et stort planområde. Ved 

en grov inndeling, vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke 

blir fanget opp. 

- Ulike grupper av mennesker (f.eks. mennesker som bor i området og de som ferdes 

forbi) kan ha ulik oppfatning av hvordan tiltaket påvirker landskapet og hvordan 

endringen oppleves.  

- Usikkerhet omkring varige endringer som følge av anleggsvirksomhet/gjennomføring 

av tiltaket.  

- Usikkerhet knyttet til istandsetting og etterbruk av anleggs- og riggområder.  

- Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.  

- Usikkerhet rundt endelig valg av lokalitet for masseuttak/deponi.  

1.7 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

I permanent situasjon bør det tas utgangspunkt i følgende tiltak: 

- Terrenget formes slik at det ser naturlig ut. Mest mulig terreng og berørt bebyggelse 

tilbakeføres der det er mulig, og minst mulig overskudd/underskudd av masser.  

- Kryssløsninger bør utformes og lokaliseres slik at de ikke er visuelt dominerende i 

landskapet.  

- Broer bør utformes slik at de ikke er visuelt dominerende i landskapet.  

- Tunnelportaler i nærhet til boligfelt bør tilrettelegges slik at terreng og vegetasjon 

kan brukes som visuell og støydempende buffer. 

- Prinsipper for utforming bør fastsettes i formingsveileder. 

Det er knyttet større negative konsekvenser til anleggsperioden enn permanent situasjon. 

Anleggsfasen er mer arealkrevende, og gir større eksponering fordi vegetasjon blir fjernet. I 

anleggsperioden bør det tas utgangspunkt i følgende tiltak: 

- Areal til anleggsområde minimeres i størst mulig grad. 

- Arealer som er brukt i anleggsfasen bør tilbakeføres slik at terrenget ser naturlig ut.  
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- Bevaringsverdig og skjermende vegetasjon bør inngjerdes i byggeperioden.  

- En plan for terrengforming og lokalisering av massedeponier.  

1.8 Miljøoppfølging og videre arbeid 

En kommunedelplan stiller krav om at kunnskapsnivået må være av slik kvalitet at det sikrer 

et beslutningsgrunnlag for valgt vegkorridor. Etter at vegkorridor er valgt er det nødvendig 

med før – og etterundersøkelser for å sikre videre miljøoppfølging. Dette gjøres blant annet 

ved at datagrunnlaget forsterkes i neste planfase.  

Følgende forhold står sentralt i det videre arbeidet med landskapsbilde på 

reguleringsplannivå:  

• Miljømål og kvalitetskrav skal defineres som grunnlag for ytre miljøplan (YM 

plan).  

• Valgt korridor skal:  

o Befares og visuelle verdier skal vurderes på et mer detaljert nivå.  

o Forankres til landskapet, både på horisontal- og vertikalplanet.  

o Vurderes i forhold til helning og utforming av fyllinger og skjæringer. 
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2 Innledning 

Statens vegvesen Utbygging har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet om å igangsette 

kommunedelplanlegging av rv. 350 Hokksund-Åmot og nytt kryss med fv. 287 mot Sigdal. I 

tillegg er det enighet mellom Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og kommunene 

Øvre Eiker, Modum og Sigdal om å planlegge ny fylkesveg 287 mellom Åmot–Haugfoss med 

nytt kryss på rv. 350. 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot er uviss grunnet 

endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet.  

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har, i samråd med planmyndighet og Viken 

fylkeskommune, valgt å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Beskrivelsen av tiltaket 

omhandler derfor kun fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Dagens fv. 287 Åmot–Haugfoss har lengde på ca. 3,7 km og fartsgrensen varierer mellom 40 

km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom tettbygd område. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT 2018) ligger på ca. 5 500 ut fra Åmot, ca. 3 500 ved Kjøreplass bru 

og Haugfoss bru. Gjennom Åmot er vegen smal, og i Strandgata ligger bebyggelsen tett på 

vegen. Åmot bru er smal og regulert med trafikklys, slik at trafikk går i en retning av 

gangen. Korketrekkeren har dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. 

Korketrekkeren er regulert med trafikklys slik at trafikk går i en retning av gangen. 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra 

bylandskap til uberørte naturlandskap.  
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2.1 Beskrivelse av tiltaket 

Det er fire vegkorridorer som skal utredes for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 2-1 vises 

planområdet og korridorene som skal utredes. 

 
Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer. 
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2.1.1 Dimensjoneringsklasse 

Vegen er planlagt som H5-nasjonal hovedveg med to kjørefelt med 3,5 meter brede 

kjørefelt, indre skulder på 0,5 m (mot midtdeler), midtdeler på 1,5 m og ytre skulder på 1,5 

meter. Total vegbredde er 12,5 m, figur 2-2. 

 

Figur 2-2. Vegbredder fv. 287 Åmot – Haugfoss. 

Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha midtrekkverk 

og fartsgrense 90 km/t (figur 2-3). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 2-4).  

 

 

  

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 
Figur 2-4. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 
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2.2 Beskrivelse av vegkorridorene  

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel (figur 2-5) starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru 

over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss like før 

tunnelen med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, St.Hansberget 

og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A lang tunnel. 
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2.2.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel (figur 2-6) starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru 

over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket 

jord og det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved fv. 

2840 som blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hans-berget og kobler seg til 

dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-6. Vegkorridor 1A kort tunnel.  
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2.2.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B (figur 2-7) starter ved nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd området 

før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-7. Vegkorridor 1B. 
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2.2.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C (figur 2-8) starter med nytt kryss på rv. 350, og går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. 

Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-8. Vegkorridor 1C. 
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2.2.5 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3 (figur 2-9) starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Tiltaket følger eksisterende fv. 2842 til Bakke, og videre over 

dyrket jord til Nykirke. Korridoren legger seg øst for Nykirke og legger seg i skogen øst for 

Rypåsen. Videre går korridoren gjennom skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 etter 

Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 
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2.3 Planprogrammets krav 

2.3.1 Krav fra planprogrammet 

Konsekvenser utredes i henhold til fastsatt planprogram for ny rv. 35 Hokksund – Åmot og 

fv. 287 Åmot – Haugfoss, datert juni 2017. 

Planprogrammet stiller følgende krav til vurdering av landskapsbilde: 

« 

1. Vegens lokalisering og linjeføring i horisontalt og vertikalt plan 

2. Tiltakets dimensjon i forhold til området 

3. Tiltakets tilpasning og utforming med fokus på konstruksjoner og kryssutforming  

Både nær – og fjernvirkning av tiltaket skal inngå i vurderingene. 

» 

2.3.2 Hvordan planprogrammet er svart ut 

Temarapporten for landskapsbilde har svart ut planprogrammet på følgende måte: 

1.-2. Vegtiltaket vil påvirke landskapsbildets karakter gjennom tiltakets form og 

integrering i omgivelsene. Påvirkning har blitt vurder ut fra følgende faktorer: 

Forankring og lokalisering, landskaps- og terrenginngrep, skala, linjeføring og 

arkitektonisk utforming.  

3. Hvordan konstruksjonene kan tilpasses landskapet, og hvordan kryssområdene er 

forankret med landskapets linjeføring. 
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2.4 Definisjon av fagtema og avgrensning mot andre fagtema 

Sentralt for tema landskapsbilde er de visuelle 

kvalitetene i omgivelsene, og hvordan kvalitetene endres 

som følge av tiltaket. Tema omfatter alle omgivelsene, 

fra bylandskapet til uberørte naturlandskapet. Tema 

landskapsbilde tar for seg både hvordan tiltaket er 

tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan 

landskapet oppleves sett fra vegen. Utredningen skal 

beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og 

verdiene i landskapet. Veganlegget vil påvirke området 

gjennom direkte inngrep og nærføring. 

Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets innhold og 

landskapets romlige og visuelle forhold som særpreger 

et geografisk område. Med landskapets innhold menes 

naturlige og menneskeskapte landskapskomponenter og 

landskapselementer. Det romlige og visuelle omhandler 

hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Begreper som brukes ved fastsetting av landskapsbilde 

er landskapstype, landskapsbilde, 

landskapskomponenter, landskapselementer og 

landskapsøkologi. 

Temaet landskapsbilde omfatter landskapets innhold og 

romlige og visuelle egenskaper ved landskapet. Folks 

oppfattelse og bruk av landskapet inngår i tema 

friluftsliv/by – og bygdeliv. Naturgrunnlag behandles 

under tema naturmangfold, og tema kulturarv tar for 

seg de kulturhistoriske sporene i landskapet.  

 

2.5 Overordnede mål og føringer 

Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

Offentlig dokumenter som underbygger dette er:  

Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) forplikter Norge, i artikkel 6, til å bedre 

kunnskapen om egne landskap. I kapittelet ligger det å kartlegge landskapet heldekkende og 

analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som fører til endringer. 

En skal også merke seg de endringene som skjer. Videre defineres, i artikkel 1, 

landskapsplanlegging «som sterke framtidsrettede tiltak som tar sikte på å forbedre, 

istandsette og skape landskap». 

Viktige begreper  

Landskapsbilde er et uttrykk for 

landskapets romlige- og visuelle 

egenskaper med naturlige og 

menneskeskapte komponenter og 

elementer, som særpreger et geografisk 

område. Det romlige og visuelle 

omhandler hvordan landskapet oppleves 

som fysisk form. 

Landskapstype defineres som et større 

geografisk område med enhetlig visuelt 

preg, skapt av enhetlig dominans av 

store landformer og kjennetegnet ved 

karakteristisk fordeling av landformer, 

naturstrukturer og andre 

landskapselementer. 

Landskapskomponenter er 

hovedstrukturer som store landformer, 

store vannformer, store 

vegetasjonsmessige sammenhenger og 

større bystrukturer. 

Landskapselementer er naturlig- eller 

menneskeskapte objekter. 

Landskapsøkologi inneholder både en 

landskaps- og en økologisk dimensjon. I 

denne håndboken omhandles 

landskapsdimensjonen i fagtema 

landskapsbilde, og den økologiske 

dimensjonen i fagtema naturmangfold. 

Romlige og visuelle strukturer i 

landskapet kan utgjøre viktige (større) 

sammenhenger, som linjer, korridorer 

og mosaikk. De kan være (særlig) 

sårbare for fragmentering, eller for 

dannelse av nye barrierer ved tiltak. 

 



 

23 

 

Plan- og bygningsloven har med landskap som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver og 

hensyn i planlegging». Her står det at planer innenfor rammen av § 1-1 skal sikre kvaliteter i 

landskap og vern av verdifulle landskap. 

Forskrift om konsekvensutredninger omtaler «verdifulle landskap» under «Kriterier for 

vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» 

(§ 10 tredje ledd bokstav b). I tilhørende veileder fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2020, er det nærmere konkretisert hvilke landskap som 

inngår i «verdifulle landskap». I forskriftens kapittel 5, som omhandler innholdet i 

konsekvensutredninger, er landskap omtalt under «Beskrivelse av faktorer som kan bli 

påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn», § 21 pkt. 6. 

Naturmangfoldlovens §3 i) definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et 

resultat av menneskers påvirkning». Virkninger for landskapsmessig mangfold behandles 

under tema landskapsbilde. 

NiN Landskap er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på landskapstypenivå. 

Systemet svarer ut formålet med ivaretaking av landskapsmessig mangfold som i 

naturmangfoldloven er definert som «mangfoldet av landskapstyper». NiN Landskap 

beskriver landskapsvariasjon i Norge, dvs. mangfoldet av landskapstyper. Landsdekkende 

kartlegging foregår på et detaljeringsnivå tilpasset målestokk 1:50 000. 

Arkitektur.nå er en nasjonal strategi som beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk. 

Den legger til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet, der arkitektur omfatter i vid 

forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom 

og landskap. Visjonen er at god arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, 

funksjonelle og universelt utformede byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke 

felles kultur og identitet. Målet for arkitekturstrategien i Statens vegvesen er å skape 

helhetlige omgivelser som oppleves som varig attraktive, stedstilpassede og bærekraftige. 
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3 Metode 

3.1 Trinnvis metode 

Konsekvensutredningen er delt inn tre trinn (figur 3-1). I trinn 1 deles utredningsområdet 

opp i hensiktsmessige delområder. Deretter vurderes konsekvensene av vegkorridorene på 

hvert enkelt delområde. I trinn 2 gjøres en samlet konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

I trinn 3 vurderes de ulike vegkorridorene for alle fagtemaene samlet. Det er samlede 

konsekvenser fra trinn 3 som videreføres til sammenstillingen av ikke-prissatte 

konsekvenser.  

Trinn 1 og 2 for landskapsbilde er dokumentert i denne rapporten. Trinn 3, samlet 

konsekvens, vurderes i hovedrapporten, Planbeskrivelse med konsekvensutredning- 

Kommunedelplan for fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

 
Figur 3-1. De tre trinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer. 

Viktige begreper  

Verdi forstås som vurdering av et områdes betydning i et nasjonalt perspektiv.  

Påvirkning forstås som vurdering av hvordan det samme området påvirkes av et definert tiltak. Påvirkningen 

vurderes som følge av referansealternativet (dagens situasjon).  

Konsekvens framkommer ved å sammenstille verdi og påvirkning. Konsekvensen er vurdering av om et definert 

tiltak medfører bedring eller forringelse i et område.  
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3.2 Kunnskapsinnhenting 

Kunnskapsinnhentingen omfatter vanligvis: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, samt søk i 

relevante databaser, planer, utredninger, skriftlige og muntlige kilder osv. 

2. Befaring av utredningsområdet. 

3. Utarbeide registrerings- og temakart der det skisseres en grovinndeling i 

delområder. 

3.2.1 Registreringskategorier 

Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde utgjør landskapets romlige og visuelle 

egenskaper med naturlige og menneskeskapte komponenter og elementer, se tabell 3-1. 

Registreringskategorier fra den eldre versjonen av V712 Konsekvensanalyser er benyttet for 

videre inndeling av utredningsområdet, se tabell 3-1. Dette skyldes at 

landskapstypekartleggingen NiN Landskap ikke var ferdigstilt. 

Tabell 3-1. Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde (V712 Konsekvensanalyser, 2015).

 

3.2.2 Inndeling i delområder  

Planområdet inndeles i mindre, enhetlige delområder og angis på kart. Inndeling i 

delområder baseres på registreringskategoriene i tabell 3-1. Et delområde er enhetlig 

dersom det har en tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. Delområdene er deretter 

beskrevet med fokus på karakter, skala og hvilke elementer som inngår i dem. 

3.2.3 Fastsetting av landskapsbildets karakter 

Fastsetting av landskapets karakter handler om å finne delområdets enhetlige uttrykk ved å 

studere landskapets romlige og visuelle egenskaper, samt komponenter og elementer. For å 

fastsette landskapsbildets karakter benyttes registreringskategoriene i tabell 3-2. 

Registreringskategorienes betydning for landskapsbildets karakter angis på skalaen 

uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende. Alle vurderinger begrunnes og 

illustreres.  
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Tabell 3-2. Registreringskategorier for tema landskapsbilde (V712 Konsekvensanalyser, 2018).

 

3.3 Vurdering av verdi 

Alle delområder skal verdisettes og framstilles på verdikart. Verdiskalaen har fem trinn fra 

uten betydning til svært stor (figur 3-2). Ved verdisetting skal kun hele verdier brukes. 

 

Figur 3-2. Verdiskala for verdisetting (V712 Konsekvensanalyser, 2018). 

Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i tabell 3-3. Kriteriene i tabellen er et 

hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. NiN Landskap ikke er ferdig kartlagt, noe som 

betyr at verdiaspekt Sjeldenhet/Representativitet utgår.   

For landskapsbildet vil middels verdi for eksempel være et delområde med gode visuelle 

kvaliteter, som har god balanse mellom helhet og variasjon, eller som har et særpreg.  
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Tabell 3-3. Verdikriterier for fagtema landskapsbilde. 
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3.4 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som vegtiltaket vil 

medføre i delområdet. Vurderinger av påvirkning relateres til 

ferdig etablerte situasjonen. Det er kun områder som blir varig 

påvirket som vurderes. 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn 

ved vurdering av påvirkning. Dette gjelder også avlastet veg og 

deponiområder. Potensielle framtidige påvirkninger som følge 

av andre/framtidige planer, inngår ikke i vurderingen. 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt 

forringet til forbedret, se figur 3-3. 

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 

nullalternativet. Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen. 

Påvirkningsfaktorer for landskapsbildet er gitt i tabell 3-4. 

Tabellen er en veiledning for gradering av påvirkning. 

Figur 3-3. Skala for vurdering 

av påvirkning. 

Tabell 3-4. Faktorer for vurdering av tiltakets påvirkning på delområdene.  
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3.5 Konsekvens for delområder (trinn 1) 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

vurderingen av tiltakets påvirkning, se figur 3-4.  

 
Figur 3-4. Konsekvensvifte. 

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er 

knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene 

forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. Se tabell 3-5. 

 Tabell 3-5. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.
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3.6 Konsekvens for alternativer (trinn 2) 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet 

konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

Først settes konsekvensvurderingene av delområdene inn i en tabell. Deretter gjøres en 

samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ, se tabell 3-6. 

Tabell 3-6. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2. 

 

I tabell 3-7 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele vegkorridoren. 

Kriteriene er veiledende. Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra 

kunnskap om hva som berøres. 

Tabell 3-7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hver vegkorridor. 

 

For tema landskapsbilde må det klart framgå hvilke delområder som er vektlagt i den 

samlede vurderingen av det enkelte alternativ. Synligheten av tiltakene skal være sentral i 

avveiningen, og skal beskrives. 
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Det kan være stor forskjell på hvor synlig et tiltak er. Avstanden til tiltaket og hvilken del av 

tiltaket som er synlig har betydning. Et skjemmende/dårlig utformet tiltak som er synlig i 

stort område, eller synlig for mange mennesker, kan vurderes mer negativt enn et 

skjemmende tiltak som er lite synlig fra omgivelsene. Positive visuelle kvaliteter, eksempelvis 

kan landemerker påvirke landskapskarakteren positivt. 

Vegkorridorene rangeres for å tydeliggjøre hvilke vegkorridorer som utreder mener er best 

og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer 1. Vegkorridorer som vurderes å 

være likeverdige får lik rang. I tabellen gis en kort vurdering av rangeringen. 

3.7 Skadereduserende tiltak 

Utreder kan foreslå konkrete skadereduserende tiltak. Dette er konkrete forslag som kan 

bidra til å begrense virkningene av tiltaket. 

Skadereduserende tiltak er delt i to:  

1. Skadereduserende tiltak er innarbeidet i den fremlagte planen, og er 

kostnadsberegnet. 

2. Skadereduserende tiltak som ikke er beregnet i planen, og som ikke skal legges til 

grunn for konsekvensvurderingen. 

Skadereduserende tiltak som inngår i gruppe 2, beskrives som en tilleggsopplysning til 

aktuell vegkorridor. Det må redegjøres for hvordan eventuelle skadereduserende tiltakene vil 

kunne endre konsekvens og kostnad. 

I fagtemaet landskapsbilde vil skadereduserende tiltak særlig dreie seg om linjeføring på 

mindre strekninger, kryssutforming, ulike løsninger av konstruksjoner eller terrengendringer 

og lignende. Det kan også være terrengbearbeiding eller endringer i høyder, som kan gjøre 

vegutstyr overflødig, eller minske størrelsen på skråninger og skjæringer. Reetablering av 

vegetasjon med særpreget uttrykk, som for eksempel skogkanter, kan også være aktuelle 

tiltak.  

4 Registreringer 

4.1 Generell beskrivelse 

Planområdet omfatter begge sider av Drammenselva. På østsiden strekker planområdet seg 

fra Kolbrekvannsbekk, ovenfor bebyggelsen i Hokksund, og tar med seg Åmot til og med 

Gustadhøgda. På vestsiden strekker planområdet seg fra E134 ved Leirdalen til 

Blaafarveværket i nord. Hokksund, Åmot og Skotselv er de største stedene. I tillegg er det 

noen mindre områder med konsentrert bebyggelse. Resten av området har spredt 

bebyggelse der kulturlandskap veksler med skogkledde områder.  

Dalføret fra Hokksund til Åmot hører til landskapsregionen 04 låglandsdalførene i Telemark, 

Buskerud og Vestfold (figur 4-1). Landskapsregionen kjennetegnes av flat dalbunn med 

sletter og bølgende flater som er mosaikkpreget. I dalføret renner Drammenselva med lange 
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stilleflytende partier avbrutt av fosser i berggrunnens terskler og sprang. To sidedaler 

munner ut i dalføret. I sidedalene renner Bingselva og Simoa. 

 

 
Figur 4-1. Landskapsregioner. Gul farge er 04 låglandsdalførene i Telemark, Buskerud og Vestfold. 

Grønn farge er 07 skogtraktene på Østlandet (kilden.nibio.no). 

Åsene og skogområdene på sidene av dalføret hører til landskapsregion 07 skogtraktene på 

Østlandet (figur 4-1). Åssidene er tydelig markerte og tresatt. Skogområdene øst for 

Drammenselva består i hovedsak av fragmentert barskog. Vest for Drammenselva er 

vegetasjonen dominert av artsrik granskog med innslag av edellauvtrær.  

Tettbebyggelse i utredningsområdet er Hokksund, Åmot og Skotselv. Tettbebyggelsen er 

konsentrert i områder hvor dalføret møter en sidedal. I resten av utredningsområdet er det 

smalere mellom dalsidene. Her karakteriseres bebyggelsesmønstret av spredte hus og 

gårdstun.   

Den klare avgrensningen mellom landskapsregionene og Drammenselva sin linjeføring, er 

overordnede retningsdannende elementer i landskapet.  
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4.2 Delområder 

Delområdene er vist på verdikartet i figur 4-2, og det er gitt en registeringskategori i tabell 

4-1. Totalt er planområdet delt inn i 18 delområder. Delområdene er fordelt på de tre 

registreringskategoriene: naturpregete områder, spredtbygde områder og tettbygde 

områder. Tabell 4-1 gir oversikt over delområdene og registeringskategori.  

Av 18 delområder har delområde L05, L07, L08 og L12 flere likhetstrekk. De ligger delvis i 

landskapsregion 07, og er skogspreget. Øvrige 14 delområder tilhører landskapsregion 04, 

og domineres av jordbruk og spredt- til tettbebyggelse.  

 
Figur 4-2. Kart over delområder og tilhørende verdi. Tallene angir delområder.  
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Tabell 4-1. Verditabell for delområder. 

# Navn Registreringskategori Verdi 

 

L01 

 

Røren 

 

Tettbygd område 

 

Middels verdi 

 

L02 

 

Leirdalen–Skotsmoen-Burud 

 

Spredtbygd område 

 

Stor verdi 

 

L03 

 

Bakke 

 

Spredtbygd område 

 

Middels verdi 

 

L04 

 

Skotselv 

 

Tettbygd område 

 

Stor verdi 

 

L05 

 

Leirdalen– Bakke  

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 

 

L06 

 

Lerberg-Langerudbakken–

Knive-Bjørndalen 

 

Spredtbygd område 

 

Middels verdi 

 

L07 

 

Langerudbakken-Åmot 

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 

 

L08 

 

Steinsrud-Mørkåsen-Brua 

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 

 

L09 

 

Åmot 

 

Tettbygd område 

 

Middels verdi 

 

L10 

 

Bråtan 

 

Tettbygd område 

 

Middels verdi 

 

L11 

 

Blaafarveværket-Haugfoss 

 

Spredtbygd område 

 

Svært stor verdi 

 

L12 

 

Gausdal 

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 

 

L13 

 

Haug- Strandgata 

 

Spredtbygd område 

 

Middels verdi 

 

L14 

 

Nymoen 

 

Spredtbygd område 

 

Stor verdi 

 

L15 

 

Bakke-Refsal 

 

Spredtbygd område 

 

Stor verdi 

 

L16 

 

Drammenselva 

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 

 

L17 

 

Eiker næringspark-Sundmoen 

 

Tettbygd område 

 

Noe verdi 

 

L18 

 

Semsveien-Kirkealeen 

 

Naturpreget område 

 

Middels verdi 
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5 Landskapsbildets karakter og verdisetting  

5.1 Delområde L01 Røren 

Registreringskategori: Tettbygd område 

Vurdering av delområde L01 Røren 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet består av en åpen svakt bølgende dalbunn. Mindre viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper til delområdet består av et hovedrom, 

dalbunnen, og flere små rom dannet av bebyggelse og vegetasjon. 

Generelt er delområdet åpent med gode siktlinjer, spesielt fra 

bebyggelsen på Røren. Åssidene er viktige orienteringspunkter. 

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Hoenselva representerer en ubrutt sammenheng. Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Området har ingen naturskapte nøkkelelementer. Uvesentlig 

Vegetasjon Delområdet grenser til Hoenselva i nord. Vegetasjonen langs 

Hoenselva er et formdannende element med varierte naturtyper 

som gråor og sump- og kildeskog.  

Mindre viktig 

Arealbruk Delområdet består av boligområder, offentlige bygg og 

jordbruksområder.  

Avgjørende 

Byform og arkitektur Tettstedsstruktur med overvekt av boligbebyggelse og offentlige 

bygg i vest, og dyrka mark i øst. Grenser til større infrastruktur og 

næringsbygg i øst, og kulturlandskap i vest 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Semsmoveien og Skotselvveien er strukturerende elementer 

gjennom området. Området grenser til jernbanen og E134 som 

strukturerende elementer, men også visuelle barrierer.  

Avgjørende 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Røren skole (bilde 5-1) og Eiker kvikk er viktige knutepunkt.  Mindre viktig 

 

 
Bilde 5-1. Boligfelt på Røren. Røren skole til høyre (Google maps). 
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Fastsatt karakter for landskapsbildet  

Arealbruken og menneskeskapte egenskaper definerer landskapsbildets karakter. 

Landskapet er i stor grad preget av menneskelig påvirkning, for det meste eneboliger, 

offentlige bygg og næringsbygg. Landskapet stiger mot vest, ellers er topografisk hovedform 

åpen og flat. Det medfører at bebyggelse og infrastruktur trer tydelig fram i landskapet. 

E134 og jernbanelinja er strukturerende elementer, men fremstår som barrierer i landskapet. 

E134 ligger lavt i terrenget, og vegen er lite synlig fra omgivelsene. 

Begrunnelse for verdisetting  

Delområdet er et enhetlig boligområde beliggende på en liten høyde i landskapet. Visuelle 

kvalitetene er knyttet til nærhet til jordbrukslandskap/kulturlandskap, med stedvis lange 

siktlinjer og kontakt med åsene omkring (bilde 5-2). I ytterkant er området avgrenset av 

randsoner mot landbruk og elv/ravine. E134 og jernbanen grenser til området i øst og sør, 

men påvirker delområdet i liten grad, da veg og bane ligger relativt lavt i terrenget og er lite 

eller ikke synlig sett fra store deler av delområdet. 

 

 

 

 
Bilde 5-2. Utsikt sørover fra Røren.  
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5.2 Delområde L02 Leirdalen–Skotsmoen-Burud 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L02 Leirdalen–Skotsmoen-Burud 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i en flat breerodert dalbunn. Terrenget er svakt 

kupert med avrundede former og flere mindre bekker. Mellom 

Burud og Bakke er landformene noe mer markert. Landskapet er 

storskala.  

Viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til landskapets slake u-dalsform og 

åskammene i horisonten. Mellom Bakke og Burud defineres 

landskapsrommet i større grad av knauser og forhøyninger i 

terrenget.  

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Småbekkene med tilhørende frodig vegetasjon, danner tverrgående 

linjer i landskapet (fra øst til vest). 

Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Hoensmarka skiller seg ut som markant og stort skogsområde 

omringet av jordbrukslandskap. 

Mindre viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen domineres av korn- og gressproduksjon, samt bar- 

og blandingsskog. Hoensmarka skiller seg ut med tett barskog.  

Svært viktig 

Arealbruk Det er et moasikkpreget landskap bestående av jordbrukområder, 

vegetasjonsbelter og spredt bebyggelse.  

Svært viktig 

Byform og arkitektur Området har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Veger, jordbruk og bebyggelse understreker landskapets u-

dalsform fra nord til sør. Grustak i Hoensmarka og Krillåsen er 

synlige elementer. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer. Mindre viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Landskapsbildets karakter defineres av topografiske hovedformer, arealbruk og vegetasjon. 

Flat landform utnyttes til jordbruk der det hovedsakelig dyrkes korn og gress (bilde 5-3, 5-4 

og 5-5), noe som skaper sammenheng i delområdet. Hoensmarka skiller seg ut som 

strukturerende element i landskapet, stort og omfangsrikt (bilde 5-6). 

 
Bilde 5-3. Leirdalen. 
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Bilde 5-4. Skotsmoen. 

 
Bilde 5-5. Burud. 

 
Bilde 5-6.Hoensmarka med skiløyper og stier. 
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Begrunnelse for verdisetting 

Delområdets verdi er knyttet til mosaikkpreget landskap, samt åpne og lange siktlinjer. 

Delområdet har landlig preg, hvor landskapet er lesbart og oversiktlig. Det er særlig god 

balanse mellom helhet og variasjon i arealbruk, vegetasjon og landformer. Totalinntrykket av 

delområdet er godt. 

 

5.3 Delområde L03 Bakke 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L03 Bakke 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdets sørside er videreføring av landformene i delområde L02. 

Nord for Bakke kirke blir terrenget mer kupert. Dette skyldes i stor 

grad Bingselvas skjæring i landskapet (bilde 5-7).  

Svært viktig 

Romlige egenskaper Delområdets romlige egenskaper er knyttet til landformer og 

vegetasjon. I området rundt Bakke kirke er det åpent og noe jordbruk 

(bilde 5-8). Nord for kirka er det kupert og tett blandingsskog (bilde 

5-9). 

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Bingselva er viktig formdannende element. Elva markerer også 

overgangen til et mer kupert landskap nord i delområdet.  

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Bingselva gir landskapet fin variasjon og er viktig formgivende 

element.  

Viktig 

Vegetasjon Blandingsskog og landbruk.  Mindre viktig 

Arealbruk Eneboligbebyggelse og noe landbruk.  Viktig 

Byform og arkitektur Området har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Fv. 2736 danner visuelle sammenhenger i delområdet. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Bakke kirke er et godt synlig landemerke. Svært viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Delområdets topografiske hovedformer og Bingselva definerer landskapsbildet. Fv. 2736 går 

parallelt med elva og understreker formen ytterligere. Bakke kirke er et viktig landemerke i 

delområdet.  
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Bilde 5-7. Bingselva (https://seenorway.wordpress.com/). 

 
Bilde 5-8. Bakke kirke og eneboliger. 

 
Bilde 5-9. Nord for Bakke kirke, tett skog. 
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Begrunnelse for verdisetting  

Delområdet har visuelle kvaliteter som Bakke kirke og Bingselva. Det er fin balanse mellom 

helhet og variasjon. Bebyggelse, infrastruktur og landformer danner til sammen oversiktlige 

og lesbare omgivelser. Landskapet og bebyggelsen gir et godt totalinntrykk.  
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5.4 Delområde L04 Skotselv 

Registreringskategori: Tettbygd område 

Vurdering av delområde L04 Skotselv 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i dalbunnen og er et små- til mellomskala landskap, 

småkupert.  

Viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til det formgivende elementet Bingselva, 

samt Kopperudåsen og Ullandåsen som grenser til delområdet. 

Bygdetunet i sentrum av Skotselv er et viktig landskapsrom i 

delområdet.  

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Bingselva og Drammenselva representerer viktige strukturerende 

elementer i landskapet.  

Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Bingselva og Drammenselva er viktige fremtredende nøkkelelementer.  Viktig 

Vegetasjon Det er overvekt av store hager i delområdet, og noe jordbruk. Pilterud 

er mer naturpreget enn resten av delområdet. Det er mest frodig 

vegetasjonen langs elvene (bilde 5-10).  

Mindre viktig 

Arealbruk Eneboligbebyggelsen preger arealbruken. Veg, jernbane og Skotselv 

næringsområde beslaglegger en del areal.  

Viktig 

Byform og arkitektur Tettstedsstrukturen er langs fv. 2736 fra bygdetunet i Skotselv sentrum 

til Skotselv næringsområde.  

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Bebyggelse langs fv. 2736 gir sammenheng gjennom delområdet. 

Skotselv næringsområde skiller seg ut med arealkrevende bygninger. 

En liten allé fører opp til tidligere Hassel fengsel. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Bygdetunet med Duvelgården er et knutepunkt og gårdsbygningen har 

kulturhistorisk verdi (bilde 5-11). Skotselv skole (bilde 5-12) og 

enkelte av bygningene tilknyttet Hassel fengsel er fremtredende i 

landskapet.  

Viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er arealbruk og byform som definerer landskapsbildets karakter. Tettstedsstrukturen 

med eneboliger kjennetegner delområdet. Fv. 2736 gjennom Skotselv sentrum har bypreg 

og er viktig for landskapsbildets karakter. Djuvelgården, Skotselv skole og bygg tilknyttet 

tidligere Hassel fengsel, skiller seg positivt ut i landskapet. De fire landskapselementene; 

Bingselva, Drammenselva, Kopperudåsen og Ullandåsen definerer delområdet.  

Begrunnelse for verdisetting 

Bingselva og bygdetunet med Djuvelgården er elementer med gode visuelle kvaliteter av 

lokal betydning. Balansen mellom helhet og variasjon i delområdet er god. Bygdetunet, med 

Bingselva tett på, og kunstverkene i sentrum gir delområdet særpreg. Det er et lite tettsted, 

men tettstedsstrukturen er sentralisert og samlet langs fv. 2736. Landskap og bebyggelse er 

lesbare, og til sammen gir de et spesielt godt totalinntrykk.  
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Bilde 5-10. Bygdetunet med Duvelgården i bakgrunnen. 

 
Bilde 5-11. Bingselva med gangbro til Pilterud. 

 
Bilde 5-12. Skotselv skole. 
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5.5 Delområde L05 Leirdalen–Bakke (Kløveråsen–Slottåsen, Dørja-

Ormåsen) 

Registreringskategori: Naturpreget område 

Vurdering av delområde L05 Leirdalen – Bakke (Kløveråsen- Slottåsen, Dørja- Ormåsen) 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

I vestlig yttergrense skråner terrenget svakt mot øst, og har innslag 

av mindre terrengformer. Landskapsskalaen er liten. 

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Delområdets romlige egenskaper er knyttet til ytterkanten av 

delområdet, randsonen, eller skogen. I randsonen mellom jordbruk 

og skog er utsikten mot øst svært god. I skogen er siktlinjene korte 

(bilde 5-13). 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ubrutt skog danner visuell sammenheng i delområdet. Det er tydelig 

overgang mellom tett skog i vest og jordbruk i øst.  

Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i delområdet.  Uvesentlig 

Vegetasjon Tette barskog avtegner seg som et belte og et «bakteppe» i 

ytterkanten av planområdet.  

Svært viktig 

Arealbruk Skogsbilveger, turstier, hogstflater og spredt bebyggelse.  Mindre viktig 

Byform og arkitektur Området har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Myremoen travbane og Hokksund pukkverk (bilde 5-14) bryter med 

tett og sammenhengende skog, men de er lite synlig på avstand.  

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer. Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Landskapets vegetasjon og terrengformer definerer landskapsbildets karakter. Tett skog og 

noe kupert terreng, gjør siktlinjene i delområdet korte. Utsikten mot jordbrukslandskapet i 

øst er god.  

 
Bilde 5-13. Tett skog langs strekningen ved Myrmoen travbane. 
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Bilde 5-14. Hokksund pukkverk. 

Begrunnelse for verdisetting  

Naturpreget skogsområde er typisk for landskapsregion 07, og har lite særpreg. Delområdet 

regnes å ha vanlig visuelle kvaliteter knyttet til utsikten mot øst, og skogsområdene. Det er 

god balanse mellom helhet og variasjon i form av upåvirket skog og menneskeskapte 

elementer (grusveier, stier, hus, industri og travbane).  
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5.6 Delområde L06 Lerberg–Langerudbakken-Knive-Bjørndalen 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L6 Lerberg – Langerudbakken – Knive - Bjørndalen 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i dalbunnen og består av en rekke lave avrundede 

koller. Terrenget stiger mot Finnemarka i øst.  

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Landskapsrommet er åpent og langstrakt. Tverrgående koller og 

bekkeløp bryter landskapsrommet opp i mindre rom og reduserer 

siktlinjene. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Det er ingen naturskapte visuelle egenskaper i delområdet. Uvesentlig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Enkelte tuntrær står langs rv. 350 (bilde 5-15).  Mindre viktig 

Vegetasjon Mosaikkpreget mønster i landskapet hvor det veksles mellom 

landbruk og skogsområder (bilde 5-16). Områdene med skog er 

utflytende.  

Svært viktig 

Arealbruk Delområdet preges av landbruk og spredt bebyggelse.  Viktig 

Byform og arkitektur Området har ingen tettstedsstruktur, men bebyggelsen konsentrerer 

seg rundt Lerberg, Fossberget, Strømbu, Knivebakken og Nedre 

Dramdal.  

Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Rv. 350 og kraftlinjer er linjeførende elementer, samtidig er de 

visuelle brudd i landskapet.  

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Nes kiosk og gatekjøkken (bilde 5-17).  Mindre viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Landskapsbildets karakter defineres av de romlige egenskapene i landskapet, vegetasjon og 

arealbruk. Delområdet er langstrakt, men stykkes opp av tverrgående bekker og koller. 

Delområdet er mosaikkpreget, og arealbruken består i hovedsak av dyrka mark og 

kulturmark oppbrutt av skogsområder.  

 
Bilde 5-15. Bebyggelsen ligger tett på rv. 350, med et tuntre foran bebyggelse. 
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Bilde 5-16. Mosaikkpreget jordbrukslandskap med utflytende skogsområder ved Kolbrekk. 

 
Bilde 5-17. Tidligere Nes kiosk og Gatekjøkken. 

Begrunnelse for verdisetting  

Området er typisk for regionen med eksponerte gårdstun og dyrka mark i bølgende terreng. 

Åpne flater med dyrka mark, husdyrhold og kulturlandskap er gode visuelle kvaliteter i 

landskapet. Det er god balanse mellom helhet og variasjon. Området gir et godt 

totalinntrykk.  
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5.7 Delområde L07 Langerudbakken–Åmot 

Registreringskategori: Naturpreget område 

Vurdering av delområde L07 Langerudbakken–Åmot 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet utgjør mesteparten av planavgrensningens østre 

yttergrense, og har noe bratt dalside med småkupert terreng.  

Viktig 

Romlige egenskaper Delområdets romlige egenskaper er knyttet til ytterkanten av 

delområdet, randsonen, eller skogen. I randsonen mellom jordbruk og 

skog er utsikten mot vest svært god. I skogen er siktlinjene korte. 

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Sammenhengende skog. Uvesentlig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i delområdet. Uvesentlig 

Vegetasjon Sammenhengende tett furuskog med innslag av gran og løvtrær. Svært viktig 

Arealbruk Skog med innslag av beitemark, grusveier og turstier.  Mindre viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Sammenhengende stisystem og skogbruksområde. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer.  Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Delområdets karakter er knyttet til tett skog og skrånende terreng. Landskapet er typisk for 

landskapsregion 07.  

Begrunnelse for verdisetting  

Området har gode visuelle kvaliteter knyttet til utsikt, og landskapets naturområder. 

Området er typisk for regionen. Til sammen gir landskap og arealbruk et godt totalinntrykk.  
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5.8 Delområde L08 Steinsrud–Mørkåsen–Brua 

Registreringskategori: Naturpreget område 

Vurdering av delområde L08 Steinsrud–Mørkåsen–Brua 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet er et mellomstort ås- og heilandskap med flere bekker 

og små vann. Det utgjør Drammenselva sin vestre dalside.  

Viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til tett skog og dalside (bilde 5-18). Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Delområdet er del av større åskam og består av tilnærmet 

sammenhengende skog, oppbrutt av noe jordbruksareal og 

beitemark. 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i delområdet. Uvesentlig 

Vegetasjon Tett barskog, noe jordbruk og beitelandskap. Viktig 

Arealbruk Skog med innslag av jordbruk, beitemark og grusveier. Mindre viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Sammenhengende skogbruksområder.  Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer.  Uvesentlig 

 

 
Bilde 5-18. Skog og dalside. 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Landskapsbildets karakter er knyttet til delområdets visuelle egenskaper. Skog brytes stedvis 

opp av jordbruk, beitelandskap og skaper variasjon. Terrenget er noe ensformig.  

Begrunnelse for verdisetting  

Landskapet er typisk for regionen, og har gode visuelle kvaliteter av lokal betydning. Deler 

av området har god utsikt mot øst. Variasjonen i skog, jordbruk og beitemark gir et godt 

totalinntrykk. 
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5.9 Delområde L09 Åmot 

Registreringskategori: Tettbebygd område 

Vurdering av delområde L09 Åmot 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i dalbunnen. Terrenget er tilnærmet flatt, men 

skråner dels kraftig ned mot Drammenselva. Vassdraget er viktig 

formdannende komponent sammen med åsen i øst. 

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til rommene som dannes mellom 

bebyggelse, infrastruktur og landformer. Åskammen i øst er tydelig 

«vegg». 

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Sparebekken knytter Åmot til historisk kulturlandskap, som ligger i 

østlig dalside. 

Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i delområdet. Uvesentlig 

Vegetasjon Vegetasjonen består for det meste av hager, noe parkanlegg og 

stedvis trær langs hovedveiene. Videre er det naturlig eller naturlik 

vegetasjon langs Drammenselva og i østre dalside. 

Mindre viktig 

Arealbruk Arealbruken består hovedsakelig av boligbebyggelse, infrastruktur, 

næringsvirksomhet og jordbruk.  

Avgjørende 

Byform og arkitektur Krysset mellom fv. 2832 Eikerveien og Lilleåsgata (bilde 5-19) 

omkranses av boligbygg og næringsbygg. Det dannes et utflytende 

byrom som ikke inviterer til opphold. Et fint særpreg kommer likevel 

til uttrykk langs Lilleåsgata, der bebyggelse og landskap til sammen 

gir et godt totalinntrykk.  

Svært viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Eikerveien og bebyggelsen langs vegen gjennom Åmot danner 

visuelle sammenhenger i landskapet. Rv. 350 bryter med 

bebyggelsesstrukturen i området. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Åmot kirke og Korketrekkeren (bilde 5-20) er nøkkelelementer i 

delområdet.  

Mindre viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er arealbruken som definerer landskapsbildets karakter. Området er preget av 

tettstedsstruktur med krysset mellom fv. 2832 Eikerveien og Lilleåsgata som knutepunkt. 

Infrastrukturen skaper visuell sammenheng gjennom delområdet. Åmot kirke og 

Korketrekkeren skiller seg ut som nøkkelelement. 
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Bilde 5-19. Fv. 287 Lilleåsveien med handelsfunksjoner (Google maps). 

  
Bilde 5-20. Korketrekkeren. 

Begrunnelse for verdisetting 

Delområdet har typisk tettstedsstruktur med gjennomgående hovedveg. Tettstedet har 

sentrumskjerne med næring- og servicetilbud, og boligområder er etablert rundt sentrum. 

Det er lesbare omgivelser. Med unntak av Åmot kirke, Korketrekkeren og området omkring 

Kongsfoss har delområdet lite særpreg. Rv. 350 bryter med bebyggelsesstrukturen i området 

omkring Lilleåsgata. Dette trekker noe ned, men totalinntrykket av delområdet er godt.  

 

  



 

52 

 

5.10  Delområde L10 Bråtan 

Registreringskategori: Tettbygd område 

Vurdering av delområde L10 Bråtan 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet skråner slakt mot øst, og er preget av raviner som 

grenser til delområdet.  

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til ravinedalene, og et småkupert, 

småskala landskap med enkelte større, åpne flater.  

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ravinedalene er del av et større ravinepreget landskap som strekker 

seg langs begge sider av elva Simoa, og brer seg noe utover.  

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i delområdet. Uvesentlig 

Vegetasjon Det er lite viltvoksende vegetasjon. Vegetasjonen er for det meste 

menneskepåvirket, i form av jordbruk, hager og noe beitemark.  

Mindre viktig 

Arealbruk Arealbruken består av boliger og jordbruk.  Viktig 

Byform og arkitektur Delområdets tettstedsstruktur er knyttet til boligfeltet på Bråtan 

(bilde 5-21).  

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Fv. 2842 Refsalveien representerer en sammenheng gjennom 

delområdet. En allé fører opp til gården på Østre Bråtan, og en ung 

bjørkeallé fører opp til Buskerud skole. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer i delområdet. Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Delområdets karakter defineres av 

romlige- og naturskapte visuelle 

egenskaper, og arealbruken. Det er et 

småskala landskap med boligbebyggelse 

og jordbruk på flatene. Terrenget 

skråner slakt mot øst, og er preget av 

ravinene som ligger i ytterkant av 

delområdet. Siktlinjene er varierende, 

men er lengst langs vegene og i 

ytterkant av området i vest. 

Begrunnelse for verdisetting 

Landskapet varierer mellom åpent og svakt bølgende jordbrukslandskap. 

Jordbrukslandskapet har lange siktlinjer, mens ravinelandskap og beitemark har kortere 

siktlinjer. Sammen med bebyggelsen gir det gode visuelle kvaliteter og tilfører området 

variasjon. Omgivelsene er lesbare, og landskap og bebyggelse gir et godt totalinntrykk.  

 

 

Bilde 5-21. Boligfeltet Bråtan (Google maps). 
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5.11  Delområde L11 Blaafarveværket og Haugfoss 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L11 Blaafarveværket og Haugfoss 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Landskapet er et ås- og heilandskap med stor oval dalbunnsflate 

dannet av elva Simoa. Vassdraget og fossen er to viktige formdannende 

komponenter. 

Viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til flate partier i dalbunnen og definerte 

åssider (bilde 5-22).  

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Elven og daldraget representerer stor ubrutt sammenheng, og tilfører 

området visuell og sanselig verdi.  

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Fossen Haugfoss har historisk og visuell verdi.  Viktig 

Vegetasjon Mye av vegetasjonen i delområdet er semi-naturlig. Det er to 

innmarksbeiter: nord for Simoa og Barnas Bondegård på 

Blaafarveværket. Fra museumsområdet i sør er elva lett tilgjengelig, 

mens på nord siden er vegetasjonen tett.  

Mindre viktig 

Arealbruk Arealbruken er knyttet til museumsvirksomheten på Blaafarveværket 

(bilde 5-22). Museumsarealet består av bygninger, innmarksbeite, 

gangveier, parkeringsplasser og gressflater.  

Svært viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur, men bygningene har historisk 

verdi. Bygningene er utført i bindingsverk, og det er tilført nybygg i 

moderne form. 

Avgjørende 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Bygninger og tekniske installasjoner viser landskapets historiske 

kontinuitet og tidsdybde.  

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Kulturmiljøet kan anses som et landemerke og nøkkelelement. Flere 

bygninger er fredet, og har stor kulturhistorisk og visuell verdi. 

Avgjørende 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Landskapsbildets karakter er knyttet til kulturmiljø og historiske bygningene. Delområdet 

skiller seg ut både arkitektonisk og historisk, med svært gode visuelle kvaliteter. Daldraget 

og elva er sentrale formdannende elementer, og har vært viktig for delområdets historiske 

utvikling og arealbruk. 
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Bilde 5-22. Haugfoss med ravinelandskap i nord, t.h. Blaafarveværket. 

Begrunnelse for verdisetting 

Bygningenes samspill med landskapet har unike visuelle kvaliteter i nasjonal sammenheng. 

Delområdets gruvehistorie gir området svært stort særpreg. De historiske bygningene er 

godt ivaretatt. Sammen med bygningene danner landskapet unikt og svært lesbare 

omgivelser. Landskap og bebyggelse gir til sammen et unikt totalinntrykk. 
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5.12 Delområde L12 Gausdal 

Registreringskategori: Naturpreget område 

Vurdering av delområde L12 Gausdal 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet er en østvendt dalside. Terrenget skrår ned mot 

Drammenselva i øst (bilde 5-23), og i vest grenser delområdet til 

jordbruksareal. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Tett skog danner premissene for romlige egenskaper.  Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Sammenhengende skogsområde.  Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen naturskapte nøkkelelementer inngår i delområdet.  Uvesentlig 

Vegetasjon Stort sett barskog, med innslag av løvtrær. Lite kantvegetasjon langs 

Drammenselva. 

Viktig 

Arealbruk Det er et naturpreget område. Viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Gausdal leirsted (bilde 5-24) ligger i skogen, men er ikke synlig fra 

vegen. Et masseuttak ved Embretsfoss er brudd i skoglandskapet, og 

er synlig fra andre siden av Drammenselva.  

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen menneskeskapte nøkkelelementer inngår i delområdet.  Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Kombinasjon av landformer og vegetasjon definerer landskapsbildets karakter. 

Sammenhengende skogområde og bratt konkav form er karakteristisk for delområdet.  

 
Bilde 5-23. Skogen skråner bratt ned mot Drammenselva. Embretsfoss kraftverk i forgrunn. 
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Bilde 5-24. Gausdal leirsted (http://gausdalleir.no/bildegalleri/). 

Begrunnelse for verdisetting  

Skogspreget område er typisk for regionen. Landskapet har få visuelle kvaliteter. 

Masseuttaket ved Embretsfoss skaper brudd i sammenhengende skog, og er synlig fra andre 

siden av Drammenselva. Gausdal leirsted skiller seg positivt ut i delområdet. Balansen 

mellom tett skog og menneskelig påvirkning er god. Landskap og bebyggelse gir et godt 

totalinntrykk.  
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5.13  Delområde L13 Haug 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L13 Haug 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet er del av dalføret Simoa som munner ut i Drammenselva. 

Den sørlige delen av delområdet er et småskala ravinelandskap (bilde 

5-25). Den nordlige delen består av store og mellomstore åpne flater 

(bilde 5-26). 

Svært viktig 

Romlige egenskaper De romlige forholdene er knyttet til terrenget og infrastrukturen. I sør 

er siktlinjene gode langs fv. 287, men siktlinjene er korte i 

ravinelandskapet. I nord er landskapet åpent og sikten god.  

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Landformene er svært ulike i nord og sør, derfor oppleves landskapet 

som todelt.  

Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelementer i delområdet.  Uvesentlig 

Vegetasjon Jordbruk og beitemark. Åpent åkerlandskap som avgrenses av skog. 

Opparbeidede hager i boligområdet. 

Viktig 

Arealbruk Arealbruken består av boligbebyggelse, jordbruk, beitemark og 

infrastruktur. 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Strandgata har noe fragmentert tettstedsstruktur. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Jordbruksområdene bryter med eneboligbebyggelse og skogsområder i 

omkringliggende delområder. Strandgata og Simoa er linjeførende 

elementer som skaper sammenheng.  

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Strandgata skiller seg ut med tettstedsstruktur og enkelte aktive 

fasader (bilde 5-27).  

Viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er landformer og arealbruk som definerer landskapskarakteren. Det er et variert 

delområde, med forskjellige kvaliteter. Ravinelandskapet i sør består av eneboligområder og 

beitemark. I nord består landskapet av åpne jordbruksflater, eneboligområder og 

gårdsbebyggelse. Strandgata har tettstedstruktur.  

 
Bilde 5-25. Ravinelandskap (Google maps). 
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Bilde 5-26. Flatt og åpent produksjonslandskap. 

 

 
Bilde 5-27. Strandgata sett fra øst. 

Begrunnelse for verdisetting 

Simoa, Strandgata og utsikten i nord gir området gode visuelle kvaliteter. Arealbruken er 

godt tilpasset landskapsformene og terrenget. Bebyggelse, infrastruktur og landskap danner 

til sammen gode og lesbare omgivelser med menneskelig skala. Landskap og bebyggelse gir 

et godt totalinntrykk. 
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5.14  Delområde L14 Nymoen 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L14 Nymoen 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet er et storskala landkapsrom med gode siktlinjer. 

Delområder ligger i nordvendt dalside, som skråner ned mot Simoa. 

Vestlige deler av delområdet er et småskala ravinelandskap. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Landskapets romlige egenskaper er knyttet til bebyggelsen, 

landformer og terreng. Det er et småskala til mellomskala landskap.  

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

I delområdet har bekker og elver påvirket landskapet. Raviner og 

bekkeleier rammer inn en stor flate.  

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelementer i delområdet.  Uvesentlig 

Vegetasjon Vegetasjonen avgrenser delområdet, som har åkerlapper og 

blandingsskog. I ravinelandskapet er det også beiteskog, trolig med 

lang kontinuitet. 

Mindre viktig 

Arealbruk Arealbruken domineres av boliger, jordbruk, innmarksbeite, 

infrastruktur og idrettsbaner. Bebyggelsen er samlet i et boligfelt 

(bilde 5-28). 

Viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

I boligfeltet er det flere SEFRAK-registrerte bygninger som tilhører 

Blaafarveværket. I tillegg er det moderne eneboliger (bilde 5-29). 

Svært viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

SEFRAK-registrerte bygninger og Haugfoss kunstgressbane er 

nøkkelelementer.  

Viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Naturskapte og menneskeskapte visuelle egenskaper som definerer landskapsbildet.  

Bekkeleiene/ravinedalene har formet landskapet, og lagt premissene for arealutnyttelsen. 

Flate arealer benyttes til boliger og jordbruk. Ravinedalene har skog, eller er brukt som 

beiteareal. SEFRAK-registrerte bygg gir delområdet historisk identitet.  

 
Bilde 5-28. Nymoen boligfelt, mot nord.  
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Bilde 5-29. SEFRAK-registrerte bygg og moderne eneboliger. 

Begrunnelse for verdisetting 

Området har flere visuelle kvaliteter som god utsikt mot nordvest, kulturhistorisk og 

mangfoldig bygningsmiljø, samt variert vegetasjon. Det er god balanse mellom helhet, 

variasjon og særpreg i bygninger og arealbruk. SEFRAK-registrerte bygg er av lokal eller 

regional betydning. Bebyggelse og landskap danner til sammen særlig gode og lesbare 

omgivelser med menneskelig skala. Samlet totalinntrykk av landskap og bebyggelse er godt.   

 

 

 

 

 

  

  



 

61 

 

5.15  Delområde L15 Bakke-Refsal 

Registreringskategori: Spredtbygd område 

Vurdering av delområde L15 Bakke-Refsal 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet avgrenses av skog i vest og Drammenselva i øst. 

Landformene i delområdet er langstrakte og bølgende (bilde 5-30). I 

sørøst er det innslag av kryssende ravinedaler og bekkeleier.  

Svært viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til landformer og terrengvariasjoner. 

Landskapsrommet er mellomstort med innslag av små rom i 

ravinedalene og bekkeløpene. Vegetasjonsmønsteret skaper, sammen 

med variert terreng, et mosaikklandskap (bilde 5-30). 

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ravinedalene er viktige kvaliteter ved landskapet. Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelementer i delområdet.  Uvesentlig 

Vegetasjon Vegetasjonen, skogen og jordbruket er menneskepåvirket. Skogen er 

konsentrert i koller, ravinedaler og langs dyrka mark. Det er mest 

blandingsskog.  

Viktig 

Arealbruk Arealbruken består av jordbruk, skog, spredt bebyggelse og 

infrastruktur. Gårdstun og eneboliger er orientert langs vegen. 

Buskerud landbruksskole bruker areal i nord. Det er noe husdyrhold i 

delområdet. 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Infrastrukturen og åkerlappene er linjeførende og binder sammen 

elementer. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Nykirke er fredet og et godt synlig nøkkelelement (bilde 5-31). 

Buskerud landbruksskole er også nøkkelelement. 

Viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet  

Arealbruk og terreng er karakteristisk for delområdet. Landskapet er mosaikkpreget med 

innslag av ravinedaler. Bebyggelsen og jordbrukets plassering langs vegen forsterker vegens 

linjeføring, og danner sammenheng i sør til delområde L2 (Leirdalen-Skotsmoen-Burud). 

Nykirke er identitetsskapende nøkkelelement i landskapet.  

 
Bilde 5-30. Ravinelandskap. Skog i jordbrukets randsone. 
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Bilde 5-31. Nykirke. 

Begrunnelse for verdisetting 

Topografiske hovedformer og romlige egenskaper er verdiene i landskapet. Mosaikkpreget 

landskap har svært gode og visuelle kvaliteter. Det er god balanse mellom helhet og 

variasjon. Bebyggelse og landskap gir til sammen et spesielt godt totalinntrykk. Deler av 

området har stor grad av særpreg, eksempelvis området Nykirke. Arealbruken underordner 

seg landskapet. 
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5.16  Delområde L16 Drammenselva 

Registreringskategori: Naturpreget område 

Vurdering av delområde L16 Drammenselva 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Drammenselva har flere stryk og fossefall. Simoa og Bingselva 

renner ut på vestsiden av Drammenselva.  

Svært viktig 

Romlige egenskaper Romlige egenskaper er knyttet til landformene og elvas 

slyngende løp. Siktlinjene er variert, og det oppstår flere 

mellomstore landskapsrom langs elva (bilde 5-32). 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Elvas er en ubrutt sammenheng i landskapet. Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ved Døvikfoss er det strand (bilde 5-33). Mindre viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen langs Drammenselva består av blandingsskog med 

innslag av våtmarksplanter og krattskog. 

Mindre viktig 

Arealbruk Arealbruken består av infrastruktur (jernbane) og næringsbygg. Mindre viktig 

Byform og arkitektur Det er ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Kraftledninger går på tvers av delområdet, og representerer både 

en sammenheng og barriere. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Kraftstasjonene og bruene over Drammenselva er landemerker. 

Rundt kraftverkene endrer landskapet karakter. Det er flere harde 

flater og landskapsrommet er mer sirkulært enn ellers (bilde 5-

34). Bruene krysser elva ved Skotselv, Døvikfoss og Åmot.  

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Landformer og vann definerer landskapsbildets karakter. Delområdet fremstår som lite 

påvirket med unntak av kraftverkene og bruene. Elva er en visuell kvalitet, særlig ved 

Skotselv, Døvikfoss og Åmot.  

 
Bilde 5-32. Utsikt mot nord fra Skotselv bru. 

 
Bilde 5-33. Strand ved Døvikfoss. 
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Bilde 5-34. Embretsfoss sett mot sørvest og Hellefoss Paper AS og kraftverk. 

Begrunnelse for verdisetting  

Drammenselva har gode visuelle kvaliteter, spesielt ved Døvikfoss og Kongsfoss. 

Overgangssonen mellom land og vann har tiltrekkende kvaliteter. Delområdet er variert ved 

at elvebredden bukter seg inn og ut langs dalføret. Grad av vegetasjon og kulturpåvirkning 

varierer, og ulike landskapsrom oppstår. Stedvis monotone elvebredder trekker verdien noe 

ned.  
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5.17  Delområde L17 Eiker næringspark-Sundmoen 

Registreringskategori: Tettbygd område 

Vurdering av delområde L17 Eiker næringspark-Sundmoen 

Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i et krysningspunkt mot dalførene Kongsberg, 

Vikersund og Drammen. 

Viktig 

Romlige egenskaper Landskapet er åpent med stor skala, og brytes opp av infrastruktur og 

bebyggelse. Åsene er viktige retningsangivere, og danner en ramme. 

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Åsene og Vestfosselva representerer ubrutte sammenhenger. Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Området har ingen naturskapte nøkkelelementer. Uvesentlig 

Vegetasjon Randvegetasjon ligger langs et lite bekkedrag ved E134. Mindre viktig 

Arealbruk Delområdet består av næringsbebyggelse/industri og infrastruktur, 

med jernbane og E134 som premissgivere (bilde 5-35). 

Avgjørende 

Byform og arkitektur Området sør for E134 ligger svært eksponert mot bebyggelsen i øst. 

Næringsvirksomheten preger området med store flater til logistikk, 

lagring og produksjon. Sundmoen, nord for E134, har en grønn buffer 

mot bebyggelse og dyrka mark, men er eksponert ut mot fv. 2736 

Skotselvveien. 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Semsveien, Skotselvveien, E134 og jernbanen (bilde 5-35) er 

strukturerende elementer gjennom området.  

Svært viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Krysset på Langebru er et viktig knutepunkt.  Mindre viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Landskapets hovedformer, 

arealbruk og menneskeskapte 

visuelle egenskaper eller 

sammenhenger definerer 

landskapsbildets karakter. 

Delområdet framstår som svært 

påvirket av menneskelig aktivitet.  

 

 

Bilde 5-35. Jernbanebru over E134. 

Begrunnelse for verdisetting  

Delområdet har få visuelle kvaliteter. Næringsområdet er stedvis dårlig avgrenset og 

området har lite særpreg. Landskap og bebyggelse gir noe redusert totalinntrykk. 
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5.18  Delområde L18 Semsveien-Kirkealeen 

Registreringskategori: Tettbygd område 

Vurdering av delområde L18 Semsveien-Kirkealeen Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ligger i et krysningspunkt mot dalførene Kongsberg, 

Vikersund og Drammen. 

Viktig 

Romlige egenskaper Området er småskala, men grenser mot storskala bebyggelse og 

infrastruktur. Åsene er viktige retningsangivere, og danner en ramme. 

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ingen naturskapte visuelle sammenhenger eller brudd. Mindre viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Skogsområde nord for Eikertun. Viktig 

Vegetasjon Trerekker langs Kirkealeen (dagens rv. 350) og alleen opp til Eikertun. 

Opparbeidete grøntarealer og hager, samt randvegetasjon langs E134 

og Vestfosselva. 

Svært viktig 

Arealbruk Delområdet består av boligområder, næringsbygg og offentlige 

servicebygg, samt dyrka mark og grøntstruktur.  

Viktig 

Byform og arkitektur Småskala bebyggelse som grenser til et storskala område. 

Boligbebyggelsen er blanding av eneboliger, kjedede eneboliger og 

mindre blokkbebyggelse. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Kirkealeen, jernbanen og E134 er strukturerende elementer. Jernbanen 

og E134 er samtidig visuelle barrierer.  

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Nøkkelelementer i delområdet er åpent åkerlandskapet med tilhørende 

gårdstun og randvegetasjon/trær. Haug kirke (bilde 5-36) er 

nøkkelement på utsiden av delområdet.  

Svært viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er vegetasjonen og de menneskeskapte egenskapene – og nøkkelementene som 

hovedsakelig definerer landskapsbildets karakter. Den topografiske hovedformen er åpen og 

flat, og preget av å ligge i et krysningspunkt mellom to dalfører. Jordbruksområdene bringer 

inn variasjon og lange siktlinjer som motpol til det bebygde området. Sammen med 

fremtredende trerekker, alleer og randvegetasjon setter det sitt preg på området. E134 og 

jernbanelinja er strukturerende elementer, men er lite synlig fra store deler av delområdet. 

Haug kirke er et nøkkelement rett på utsiden av delområdet.  

 
Bilde 5-36. Haug kirke. 
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Begrunnelse for verdisetting  

Delområdet har gode visuelle kvaliteter langs Vestfosselva, langs deler av Semsveien og i 

kulturlandskapet som ligger mellom Kirkealeen/dagens rv. 350 og Eikertun. Bølgende 

åkerlandskap, store, gamle trær og lange siktlinjer. Deler av området er preget av 

nærliggende infrastruktur og næringsvirksomhet, som trekker ned verdien noe. Haug kirke, 

med omliggende kulturlandskap, og Vestfosselva gir særpreg og har kvaliteter av lokal 

betydning.  

 

6 Tiltakets påvirkning og konsekvens 

6.1 Nullalternativet 

For å kunne vurdere konsekvensen av et tiltak, må det sammenlignes med situasjonen som 

oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Situasjonen uten tiltak benevnes nullalternativet. 

Nullalternativet har konsekvens 0, dvs. nullnivået på konsekvensskalaen. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer andre planer som er 

vedtatt gjennomført samt fremtidig trafikk: 

- I prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss er følgende nye samferdselsprosjekter lagt inn i 

nullalternativet: 

• E16 Sandvika-Hønefoss 

• E134 Linnes–Dagslett 

- Fremtidig trafikk baserer seg blant annet på prognoser for befolknings og 

arbeidsplassutvikling. Vekst i befolkning og arbeidsplasser i kommunene er i henhold 

til Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040. 

For fagtema landskapsbilde, forventes nullalternativ i stor grad å være lik dagens situasjon 

Fortsatt bruk av eksisterende rv. 350 vil ikke gi konsekvenser utover dagens situasjon da det 

ikke er planlagt tiltak som vil gi vesentlige konsekvenser for landskapsbilde.  
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6.2 Vegkorridor 1A lang tunnel 

I tabell 6-1 og 6-2 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Figur 6-1 viser oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A 

lang tunnel. 

Tabell 6-1. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L09  

Åmot 

Middels 

 

Delområdet blir lite berørt.  

Vegkorridoren starter med planlagt kryssområde på rv. 

350 ved Embretsfoss. Ny fv. 287 går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Kryss 

på rv. 350 gir mulighet for tilkomstveg til fv. 2832 

Eikerveien og Jellumsvei, og vegen går gjennom et 

boligfelt. Tilkomstveg til fv. 2832 er vurdert som del av 

rv. 350. 

 

 

 

L16 

Drammens

elva 

Middels 

 

Vegkorridoren krysser over jernbanen og Drammenselva 

på høy bru nord for Embretsfoss. 

Bebyggelsen ved Embretsfoss er et storskala 

industrilandskap. Brua og vegkorridoren harmonerer 

med landskapsskalaen i delområdet, men brua blir 

liggende nær demningen, og dominerer i landskapet.  

Det blir mange store konstruksjoner tett på hverandre. 

Brua vil bryte med landskapsbildets karakter, og forringe 

visuell opplevelse av kraftstasjonen og fossefallet. 

 

L12 

Gausdal 

Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom et skogsområde som 

skråner ned mot Drammenselva. Ved grustaket, vest for 

Embretsfoss, etableres rundkjøring med av- og 

påkjøringsmulighet til fv. 2840. Vegen går i tunnel 

videre vestover mot Simoa.  

Vegkorridoren vil føre til fragmentering av et stort og 

sammenhengende skogsområde. Tunnelpåhugg gir stor 

endring i landskapet. Deler av området er grustak, og 

kan tilbakeføres til skog. Vegetasjon gir visuell 

skjerming av inngrepet.  
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Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L13  

Haug– 

Strandgata 

 Middels 

 

Vegen legges i tunnel ved grustaket ved Embretsfoss 

(L12) og går under dyrket marka som ligger i 

delområdet.  

Videre legges vegen i tunnel under fv. 2840, boligfeltet 

på Haug/Breivik, og fortsetter gjennom St. Hansberget.  

Delområdet blir i liten grad påvirket av tiltaket. Det 

planlegges tilkomstveg mellom ny rundkjøring ved 

grustaket og fv. 2840 ved Breivik. Deler av tilkomstvegen 

går i randsonen mellom dyrket mark og skog, og blir 

synlig for nærliggende bebyggelse. Vegkorridoren har 

noe forankring i vegetasjonsmønster og landskapsform. 

 

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Middels  

 

Vegkorridoren går i tunnel under sammenhengende 

skogsområde (St. Hansberget), og følger rett linje frem 

til kryssområde ved fv. 287 Strandgata, «halvt» kryss.  

Store deler av vegkorridoren går i tunnel og påvirker ikke 

landskapet i delområdet. Tunnelportal med tilhørende 

«halvkrysset» ved fv. 287 Strandgata, vil kreve større 

terrenginngrep. Tunnelportal med fjellskjæringer vil bli 

synlig langs fylkesvegen, og blir visuelt skjemmende for 

bebyggelse i nærheten av Kjøreplass bru. 

 

Tabell 6-2. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Konsekvens Vurdering 

L09 

Åmot 

Noe 

miljøskade  

(-) 

Delområdets verdi er knyttet til tettstedstruktur og landlige omgivelser med 

nærhet til Drammenselva og skogsområder.  

Terrenget ned mot elva må formes naturlig.  

L16 

Drammens

elva 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Delområdets verdi er knyttet til visuelle kvaliteter langs elva, og overgangssonen 

mellom vann og land. Landskapet ved Embretsfoss har et kraftverk slik at brua vil 

være noe forankret i skala og landskapskarakter. Brua vil gå forbi kraftverket med 

kort avstand. Brua vil bryte noe med landskapsbildets karakter, og forringe den 

visuelle opplevelsen av kraftstasjonen og demningen. Demningen og ny bru har 

ikke samme kurve. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Krysningsområdet 

bør vurderes lenger nord for å få større avstand til kraftverket. Broen må forankres 

godt i landskapet for å unngå stor fjernvirkning. God arkitektonisk utforming av 

bru. 

L12 

Gausdal 

Noe 

miljøskade 

(-) 

Det sammenhengende skogområdet er det viktigste verdiskapende elementet i 

området. Vegkorridoren medfører landskapsøkologiske konsekvenser gjennom 

fragmentering og barrierevirkning. Vegen går imidlertid gjennom et grustak, og 

denne delen er allerede forringet. Nytt terreng omkring vegen kan tilbakeføres til 

skog. 
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Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Reetablere 

vegetasjon på fyllingene for å redusere synlighet av inngrepene. Veg og 

tilkomstveg bør forankres til landskapet ved hjelp av vegetasjon som separerer 

retningene. Gjennom grustaket bør vegens sideterreng omformes og gis naturlig 

tilslutning til skogen. Fyllinger bør revegeteres og slakes ut for å minimere 

synlighet av inngrepet. Fjellskjæring bør formes for å redusere inntrykket av 

høyden, og gi naturlig overgang til eksisterende terreng. Naturlig 

terrengtilpasning omkring tunnelportal. 

L13 

Haug– 

Strandgata 

 

Ubetydelig 

miljøskade 

(0) 

Spredt bebyggelse i åpent jordbrukslandskap med lange siktlinjer er viktig 

verdiskapende element i delområdet. Vegen går i tunnel og sparer 

jordbrukslandskapet, men tilkomstvegen legges i randsonen mellom skog og 

dyrket mark. Tilkomstvegen har noe forankring i vegetasjonsmønster og 

landskapsform. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Fyllinger over 

jordbruksområder bør i størst mulig grad slakes ut mot sideterreng for å 

minimere synlighet av inngrepet. Optimalisere kryss slik at rampene gis mer 

avrundet form.  

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Sammenhengende skogområde definerer landskapsbildet i delområdet. 

Vegkorridoren går i tunnel, og påvirker ikke skogsområdet. Tunnelportalen med 

tilhørende «halvkrysset» ved fv. 278 Strandgata, medfører omfattende 

terrenginngrep som bryter med landskapsbildets karakter. Tiltaket kan bli visuelt 

skjemmende langs vegen og nærliggende bebyggelse. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Revegetering av 

kantsone mot Simoa, samt god utforming av tunnelportal og terrengtilpasninger 

er viktig for at vegen skal tilpasses landskapet. 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Samlet vurdering 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 2 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig miljøskade (0): 1 

Vegkorridoren berører fem delområder. Det er ingen delområder som får alvorlig 

miljøskade, men vegen gir betydelig miljøskade for L09 Åmot og L16 

Drammenselva. Vegen gir noe miljøskade for L08 Steinsrud–Mørkåsen–Brua og 

L12 Gausdal. L13 Haug–Strandgata får ubetydelig miljøskade. Figur 6-1 viser 

konsekvensgradene for landskapsbildet. 
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Figur 6-1. Konsekvenskart for vegkorridor 1A lang tunnel.  
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6.3 Vegkorridor 1A kort tunnel 

I tabell 6-3 og 6-4 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Figur 6-2 viser oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A 

kort tunnel. 

Tabell 6-3. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L09  

Åmot 

Middels 

 

Delområdet blir lite berørt.  

Vegkorridoren starter med planlagt kryssområde på rv. 

350 ved Embretsfoss. Ny fv. 287 går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Kryss 

på rv. 350 gir mulighet for tilkomstveg til fv. 2832 

Eikerveien og Jellumsvei, og vegen går gjennom et 

boligfelt. Tilkomstveg til fv. 2832 er vurdert som del av 

rv. 350. 

 

 

L16 

Drammens

elva 

Middels 

 

Vegkorridoren krysser over jernbanen og Drammenselva 

på høy bru nord for Embretsfoss. 

Bebyggelsen ved Embretsfoss er et storskala 

industrilandskap. Brua og vegkorridoren harmonerer 

med landskapsskalaen i delområdet, men brua blir 

liggende nær demningen, og dominerer i landskapet.  

Det blir mange store konstruksjoner tett på hverandre. 

Brua vil bryte med landskapsbildets karakter, og forringe 

visuell opplevelse av kraftstasjonen og fossefallet. 

 

L12 

Gausdal 

Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom et skogsområde som 

skråner ned mot Drammenselva. Vegen går på tvers av 

de overordnede landskapslinjene. Ved grustak, vest for 

Embretsfoss, etableres rundkjøring med av- og 

påkjøringsmulighet til fv. 2840. 

Vegkorridoren vil føre til fragmentering av et stort og 

sammenhengende skogsområde. Tunnelpåhugg gir stor 

endring i landskapet. Deler av området er grustak, og 

kan tilbakeføres til skog. Vegetasjon gir visuell 

skjerming av inngrepet.  
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Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L13  

Haug– 

Strandgata 

 Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom åpent jordbrukslandskap før 

den går i tunnel fra fv. 2840 Vestre Sponeveien. Videre 

går vegen i tunnel under boligfeltet på Haug/Breivik og 

fortsetter under St. Hansberget. Ved Vestre Sponeveien 

kommer vegen ut, og det planlegges et «halvt» kryss 

med av- og påkjøringsramper til fv. 287. 

Vegkorridoren fører til fragmentering av 

sammenhengende jordbruksareal. Vegen har ingen 

forankring i landskapet, og vil bryte med 

landskapsbildets karakter. Vegen vil være visuelt 

skjemmende for boligfelt på Haug/Breivik. 

 

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Middels  

 

Vegkorridoren går i tunnel under sammenhengende 

skogsområde (St. Hansberget), og følger rett linje frem 

til planlagt kryssområde ved fv. 287 Strandgata, «halvt» 

kryss.  

Store deler av vegkorridoren vil ligge i tunnel, og vil ikke 

påvirke landskapet i delområdet. Tunnelportal og 

tilhørende «halvkryss» ved fv. 278 Strandgata, vil kreve 

større terrenginngrep. Tunnelportal med fjellskjæringer 

vil bli synlig langs fylkesvegen, og blir visuelt 

skjemmende for bebyggelse i nærheten av Kjøreplass 

bru.  

 

Tabell 6-4. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Konsekvens Vurdering 

 

L09 

Åmot 

Noe 

miljøskade 

(-) 

Delområdets verdi er knyttet til tettstedstruktur og landlige omgivelser med 

nærhet til Drammenselva og skogsområder.  

Terrenget ned mot elva må formes naturlig. 

 

L16 

Drammens

elva Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Delområdets verdi er knyttet til visuelle kvaliteter langs elva, og overgangssonen 

mellom vann og land. Landskapet ved Embretsfoss har et kraftverk slik at brua vil 

være noe forankret i skala og landskapskarakter. Brua vil gå forbi kraftverket med 

kort avstand. Brua vil bryte noe med landskapsbildets karakter, og forringe den 

visuelle opplevelsen av kraftstasjonen og fossefallet/demningen. Demningen og 

ny bru har ikke samme kurve. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Krysningsområdet 

bør vurderes lenger nord for å få større avstand til kraftverket. Broen må forankres 

godt i landskapet for å unngå stor fjernvirkning. God arkitektonisk utforming av 

bru. 
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Delområde Konsekvens Vurdering 

 

L12 

Gausdal 

Noe 

miljøskade 

(-) 

Sammenhengende skogområde er viktigste verdiskapende elementet i delområdet. 

Vegkorridoren medfører landskapsøkologiske konsekvenser gjennom 

fragmentering og barrierevirkning. Vegen går gjennom et grustak, og denne delen 

av området er allerede forringet. Nytt terreng omkring vegen kan tilbakeføres til 

skog. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Reetablere 

vegetasjon på fyllingene for å redusere synlighet av inngrepene. Gjennom 

grustaket bør vegens sideterreng omformes og gis naturlig tilslutning til skogen. 

Fyllinger bør revegeteres og slakes ut for å minimere synlighet av inngrepet. 

Fjellskjæring bør formes for å redusere inntrykket av høyden, og gi naturlig 

overgang til eksisterende terreng. 

 

L13 

Haug – 

Strandgata 

 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Spredt bebyggelse i åpent jordbrukslandskap med lange siktlinjer er viktig 

verdiskapende element i delområdet. Vegen har ingen forankring i landskapet, og 

vil bryte med landskapsbildets karakter. Vegen fragmenterer jordbruksareal, og 

være visuelt skjemmende for boligfelt på Haug/Breivik. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Avstand mellom 

tunnelportal og boligfelt bør økes, slik at terreng og vegetasjon kan skape buffer 

og dempe visuelle konsekvenser for nærliggende bebyggelse. Fyllinger over 

jordbruksområder bør i størst mulig grad slakes ut mot sideterreng for å 

minimere synlighet av inngrepet. Naturlig terrengtilpasning omkring tunnelportal. 

Optimalisere kryss slik at rampene gis mer avrundet form.  

 

L08 

Steinsrud – 

Mørkåsen - 

Brua 

 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Sammenhengende skogområde definerer landskapsbildet i delområdet. 

Vegkorridoren går i tunnel, og påvirker ikke skogsområdet. Tunnelportalen med 

tilhørende «halvkrysset» ved fv. 278 Strandgata, medfører omfattende 

terrenginngrep som bryter med landskapsbildets karakter. Tiltaket kan bli visuelt 

skjemmende langs vegen og nærliggende bebyggelse. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Revegetering av 

kantsone mot Simoa, god utforming av tunnelportal og terrengtilpasninger er 

viktig for at vegen skal tilpasses landskapet. 

Middels negativ 

konsekvens 

Samlet vurdering 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 3 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig miljøskade (0): 0 

Vegkorridoren berører fem delområder. Det er ingen delområder som får alvorlig 

miljøskade, men vegen gir betydelig miljøskade for L09 Åmot, L13 Haug–

Strandgata og L16 Drammenselva. Vegen gir noe miljøskade for L08 Steinsrud–

Mørkåsen–Brua og L12 Gausdal. Figur 6-2 viser konsekvensgradene for 

landskapsbildet. 
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Figur 6-2. Konsekvenskart for vegkorridor 1A kort tunnel. 

  



 

76 

 

6.4 Vegkorridor 1B 

I tabell 6-5 og 6-6 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1B. Figur 6-3 

viser en oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1B. 

Tabell 6-5. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1B. 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L09  

Åmot 

Middels 

 

Delområdet blir lite berørt.  

Vegkorridoren starter med planlagt kryssområde på rv. 

350 ved Embretsfoss. Ny fv. 287 går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Kryss 

på rv. 350 gir mulighet for tilkomstveg til fv. 2832 

Eikerveien og Jellumsvei, og vegen går gjennom et 

boligfelt. Tilkomstveg til fv. 2832 er vurdert som del av rv. 

350. 

 

 

 

L16 

Drammens

elva 

Middels 

 

Vegkorridoren krysser over jernbanen og Drammenselva 

på høy bru nord for Embretsfoss. 

Bebyggelsen ved Embretsfoss er et storskala 

industrilandskap. Brua og vegkorridoren harmonerer med 

landskapsskalaen i delområdet, men brua blir liggende 

nær demningen, og dominerer i landskapet.  

Det blir mange store konstruksjoner tett på hverandre. 

Brua vil bryte med landskapsbildets karakter, og forringe 

visuell opplevelse av kraftstasjonen og fossefallet. 

 

L12 

Gausdal 

Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom et skogsområde som allerede 

er noe fragmentert av et grustak vest for Embretsfoss. Ved 

Breivik etableres planskilt kryss til fv. 2840. 

Vegkorridoren følger de overordnede landskapslinjene. 

Vegen vil føre til ytterligere fragmentering av et stort og 

sammenhengende skogsområde. Deler av området er 

grustak og kan tilbakeføres til skog. Vegetasjon gir visuell 

skjerming av inngrepet. Deler av tiltaket (gjennom 

grustaket) kan bli synlig fra boligområdene på motsatt 

side av elva. 
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Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L13  

Haug– 

Strandgata 

Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom sammenhengende 

jordbruksområde frem til planlagt kryssområde på fv. 

2840 Vestre Sponeveien ved Breivik. Videre går vegen over 

dyrket mark og gjennom boligområdet på Haug/Breivik.  

Tiltaket vil bryte med landskapsbildets karakter. 

Vegkorridoren fører til fragmentering av sammenhengende 

jordbruksareal og boligfelt. Kryssløsningen vil dominere 

over landskapets skala, og vegen vil være svært visuelt 

skjemmende i landskapet og har nærvirkning for 

boligområdet.  

 

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Middels  

 

Vegkorridoren går gjennom et fragmentert skogsområde 

og et mindre boligområde. Ny veg avsluttes i et «halvt 

kryss» med fv. 287 Strandgata. En rampe vil legge seg på 

fylling for påkobling til Standgata, retning sør. Rampe 

retning nord går i kulvert under ny veg og kobler seg på 

Strandgata. 

Vegkorridoren fragmenterer både skogs- og boligområde. 

Vegen medfører store endringer i landskapet. Det er 

usikkert hvor høye fjellskjæringene vil bli, men tiltaket vil 

bety visuelt skjemmende terrengtilpasninger i et trangt 

område ved fylkesvegen. Negativ nærvirkning for 

bebyggelsen ved Breivik/Strandgata. 

 

Tabell 6-6. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1B. 

Delområde Konsekvens Vurdering 

L09 

Åmot 

Noe miljøskade 

(-) 

Delområdets verdi er knyttet til tettstedstruktur og landlige omgivelser med 

nærhet til Drammenselva og skogsområder.  

Terrenget ned mot elva må formes naturlig. 

L16 

Drammens

elva 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Delområdets verdi er knyttet til visuelle kvaliteter langs elva, og overgangssonen 

mellom vann og land. Landskapet ved Embretsfoss har et kraftverk slik at brua 

vil være noe forankret i skala og landskapskarakter. Brua vil gå forbi kraftverket 

med kort avstand. Brua vil bryte noe med landskapsbildets karakter, og forringe 

den visuelle opplevelsen av kraftstasjonen og demningen. Demningen og ny bru 

har ikke samme kurve. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Krysningsområdet 

bør vurderes lenger nord for å få større avstand til kraftverket. Broen må 

forankres godt i landskapet for å unngå stor fjernvirkning. God arkitektonisk 

utforming av bru. 



 

78 

 

Delområde Konsekvens Vurdering 

L12 

Gausdal 

Noe miljøskade 

(-) 

Sammenhengende skogområde er viktigste verdiskapende elementet i 

delområdet. Vegkorridoren medfører landskapsøkologiske konsekvenser 

gjennom fragmentering og barrierevirkning. Vegen går gjennom et grustak, og 

denne delen av området er allerede forringet.  

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Reetablere 

vegetasjon på fyllingene for å redusere synlighet av inngrepene. Gjennom 

grustaket bør vegens sideterreng omformes og gis naturlig tilslutning til skogen. 

Fjellskjæring bør formes for å redusere inntrykket av høyden, og gi naturlig 

overgang til eksisterende terreng. 

L13 

Haug– 

Strandgata 

 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

Spredt bebyggelse i åpent jordbrukslandskap er viktig verdiskapende element i 

delområdet. Fragmentering av stort sammenhengende jordbruksområde og 

boligfelt, medfører stor endring i landskapet. Tiltaket skaper stor visuell barriere 

gjennom området. Planlagt kryssområde bryter med landskapets skala, og vil 

være visuelt skjemmende for delområdet.  

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Det bør etableres 

terrengvoller mot bebyggelsen. Rundt planlagt kryssområde og ny veg må 

terrenget tilpasses slik at vegen forankres bedre og blir mindre synlig i 

landskapet. Kryssløsning bør optimaliseres og helst nedskaleres. Fyllinger bør 

revegeteres og slakes ut for å minimere synlighet av inngrepet. 

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Sammenhengende skogområde definerer landskapsbildet i delområdet. 

Vegkorridoren er dårlig forankret, og medfører stor grad av synlighet og endring 

av landskapsbildets karakter. Vegen og det halve krysset vil medføre høye 

fjellskjæringer, samt stor negativ nærvirkning for bebyggelsen ved 

Breivik/Strandgata. Kryssområdets omfang er begrenset, ikke synlig for så 

mange og reduserer negative konsekvens noe. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Rampen i nord og 

ny veg må formes for å forankre tiltaket til landskapet. Krysset bør optimaliseres 

for å redusere inngrepets endring på landskapet. Fyllinger bør revegeteres og 

slakes ut for å minimere synlighet av inngrepet. Fjellskjæring bør formes for å 

redusere inntrykket av høyden, og gi naturlig overgang til eksisterende terreng. 

Stor negativ konsekvens 

Samlet vurdering 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 3 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig miljøskade (0): 0 

Vegkorridoren berører fem delområder. Vegen gir betydelig miljøskade for L13 

Haug– Strandgata, L08 Steinsrud–Mørkåsen–Brua, L09 Åmot og L16 

Drammenselva, samt noe miljøskade for L12 Gausdal. Figur 6-3 viser 

konsekvensgradene for landskapsbildet. 
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Figur 6-3. Konsekvenskart for vegkorridor 1B.  
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6.5 Vegkorridor 1C 

I tabell 6-7 og 6-8 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1C. Figur 6-4 

viser oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1C. 

Tabell 6-7. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 1C. 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L09  

Åmot 

Middels 

 

Delområdet blir lite berørt.  

Vegkorridoren starter med planlagt kryssområde på rv. 

350 ved Embretsfoss. Ny fv. 287 går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Kryss 

på rv. 350 gir mulighet for tilkomstveg til fv. 2832 

Eikerveien og Jellumsvei, og vegen går gjennom et 

boligfelt. Tilkomstveg til fv. 2832 er vurdert som del av rv. 

350. 

 

 

 

L16 

Drammens

elva 

Middels 

 

Vegkorridoren krysser over jernbanen og Drammenselva 

på høy bru nord for Embretsfoss. 

Bebyggelsen ved Embretsfoss er et storskala 

industrilandskap. Brua og vegkorridoren harmonerer med 

landskapsskalaen i delområdet, men brua blir liggende 

nær demningen, og dominerer i landskapet.  

Brua forholder seg bedre til demningen enn korridor 1A og 

1B. Brua har samme linjeføring som demningen og skaper 

mer rom mellom seg og demningen. Likevel blir det 

mange store konstruksjoner tett på hverandre. Brua vil 

bryte med landskapsbildets karakter, og forringe den 

visuelle opplevelsen av kraftstasjonen og fossefallet. 

 

L12 

Gausdal 

Middels 

 

Vegkorridoren går gjennom sammenhengende uberørt 

skogsområde frem til kryssløsning ved fv. 2840 Vestre 

Sponeveien, nord for boligfelt på Haug.  

Vegkorridoren ligger svært dypt i terrenget og medfører 

store fjellskjæringer som vil bli synlig fra elva og 

tettstedsbebyggelsen i Åmot. Videre vil vegen medføre 

fragmentering av sammenhengende skog. Planlagt 

kryssområde ved Vestre Sponeveien er godt forankret i 

terrenget, og vil i liten grad påvirke nærliggende 

boligområde.  
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Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L13  

Haug– 

Strandgata 

 Middels 

 

Fra kryssløsning ved fv. 2840 Vestre Sponeveien, nord for 

boligområdet Haug, går vegen i tunnel og under 

jordbruksområdet. 

Ny veg med kryss og tunnelportal vil ha negativ 

nærvirkning for et mindre boligområde ved 

Stubberudveien og nærliggende spredt bebyggelse. 

Tiltaket er godt forankret i landskapet, og vil med 

terrengtilpasning forankres bedre.  

 

L08  

Steinsrud– 

Mørkåsen- 

Brua 

Middels  

 

Vegkorridoren går i tunnel gjennom St. Hans-berget, og 

kommer ut i skogen øst for fv. 287. Videre går vegen 

gjennom sammenhengende skogsområde før den 

avsluttes i ny rundkjøring ved fv. 287 

Strandgata/Kurstedveien.  

Vegkorridoren medfører høye fjellskjæringer som vil være 

synlig for nærliggende bebyggelse ved Standgata. Vegen 

vil føre til fragmentering av skogsområde. Kryssløsning 

ved fylkesvegen harmonerer med omgivelsene og vil ikke 

være dominerende. Tunnelportal vil være synlig langs ny 

veg. 

 

Tabell 6-8. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 1C. 

Delområde Konsekvens Vurdering 

 

L09 

Åmot 

Noe 

miljøskade 

(-) 

Delområdets verdi er knyttet til tettstedstruktur og landlige omgivelser med 

nærhet til Drammenselva og skogsområder.  

Terrenget ned mot elva må formes naturlig. 

 

L16 

Drammens

elva 
Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Delområdets verdi er knyttet til visuelle kvaliteter langs elva, og overgangssonen 

mellom vann og land. Landskapet ved Embretsfoss har et kraftverk slik at brua vil 

være noe forankret i skala og landskapskarakter. Brua vil gå forbi kraftverket med 

kort avstand. Brua vil bryte noe med landskapsbildets karakter, og forringe den 

visuelle opplevelsen av kraftstasjonen og demningen. Brua følger samme kurve 

som demningen, og harmonerer bedre enn brukryssingene vist i korridor 1A og 

1B. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Krysningsområdet 

bør vurderes lenger nord for å få større avstand til kraftverket. Broen må forankres 

godt i landskapet for å unngå stor fjernvirkning. God arkitektonisk utforming av 

bru. 
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Delområde Konsekvens Vurdering 

 

L12 

Gausdal Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Sammenhengende skogområdet er viktigste verdiskapende elementet i 

delområdet. Vegkorridorens plassering medfører landskapsøkologiske 

konsekvenser som vil gi betydelig miljøskade. Vegen medfører høye 

fjellskjæringer på begge sider av vegen, men skjæringene blir i stor grad skjult av 

skog. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Veglinja kan 

optimaliseres ved å legge den høyere i terrenget, og følge terrengformasjonene 

for å redusere høyden på fjellskjæringene. 

 

L13  

Haug – 

Strandgata 

 

Noe 

miljøskade 

(-) 

Spredt bebyggelse i åpent jordbrukslandskap er viktig verdiskapende element i 

delområdet. Landskapet i delområdet er småkuppert og inngrep kan skjules av 

vegetasjon. Vegkorridoren vil medføre negativ nærvirkning for bebyggelse i 

delområdet. Tunnel sparer dyrket mark og kulturlandskap. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Tunnelportal bør 

forankres i landskapet med terrengtilpasning. Rundt planlagt kryssområde og ny 

veg må terrenget tilpasses slik at vegen forankres bedre og blir mindre synlig i 

landskapet.  

 

L08 

Steinsrud – 

Mørkåsen - 

Brua 

Noe 

miljøskad

e 

(-) 

Sammenhengende skogområde definerer landskapsbildet i delområdet. 

Tunnelportal og veg gir høye fjellskjæringer på hver side, og medfører store 

endringer i landskapet. Tiltaket er lite synlig fra omgivelsene, med unntak av 

boligområdet ved Strandgata/Kurstedveien. Tiltaket vil ikke bli synlig sett fra 

motsatt side av dalføret, fra Mørkåsen og Nymoen, siden skog på begge sider av 

elva vil skjule det. 

Skadereduserende tiltak: Omfanget av høyeste fellskjæringer bør optimaliseres i 

forhold til tunnelportal. På denne måten blir tiltaket bedre forankret samt mindre 

synlig og skjemmende.  

Middels negativ 

konsekvens 

Samlet vurdering 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 2 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig miljøskade (0): 0 

Vegkorridoren berører fem delområder. Vegen gir betydelig miljøskade for L09 

Åmot, L12 Gausdal og L16 Drammenselva, og noe miljøskade for L08 Steinsrud-

Mørkåsen–Brua og L13 Haug– Strandgata. Figur 6-4 viser konsekvensgradene for 

landskapsbildet. 
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Figur 6-4. Konsekvenskart for vegkorridor 1C.  
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6.6 Vegkorridor 3 

I tabell 6-9 og 6-10 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 3. Figur 6-5 

viser oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 3. 

Tabell 6-9. Vurdering av påvirkning for vegkorridor 3. 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

 

L15 

Bakke- 

Refsal 

Stor 

 

Vegkorridoren starter med planlagt kryssområde på rv. 

350 ved Kvislebråten, og følger fv. 2842 Hasselveien frem 

til Refsal. Vegen går gjennom sammenhengende 

jordbruksområder, og passerer på østsiden av Nykirke. 

Nytt stort kryss med fv. 2842 Refsalveien etableres, ved 

Søndre Rypås. Deretter fortsetter vegen mot Rypåsåsen. 

Fra Solheim/Kvislebråten til Refsal vil eksisterende fv. 

2842 utvides, og gi noe påvirkning på delområdet. Sør og 

nord for Nykirke vil vegkorridoren fragmentere 

jordbruksarealer, og være visuelt skjemmende over store 

avstander. Vegen vil bryte med landskapsbildets karakter. 

Delområdet har to ulike kryssløsninger avhengig av 

korridor på rv. 350: 

- Kryssløsning Hassel ved Kvislebråten (korridor 1A 

eller 2A) har liten forankring i terrenget, og 

medfører svært skjemmende inngrep.  

- Kryssløsning Hassel ved Kvislebråten (korridor 

3A) har liten forankring i terrenget, og medfører 

store endringer i landskapet. 

 

L08 

Steinsrud– 

Mørkåsen– 

Brua 

Middels 

 

Vegkorridoren følger dalbunnen av Rypåsåsen, krysser 

Setersbergveien og går gjennom sammenhengende 

skogområde i Mørkåsen. Deretter avsluttes vegen i 

kryssløsning med fv. 287 Sigdalsveien.  

Vegkorridoren medfører fragmentering av skogsområder 

og store terrenginngrep. Fjellskjæring i Rypåsåsen og siste 

parti ned mot Blaafarveværket vil bli spesielt synlig med 

hensyn til nær- og fjernvirkning. Store deler av 

vegkorridoren kan skjules av skog, men særegen landform 

vil være ødelagt.  



 

85 

 

Delområde Verdi Tiltakets påvirkning Beskrivelse 

L11 

Blaafarvev

ærket 

Svært stor 

 

Vegkorridoren kommer ut av skogen, og møter fv. 287 

Sigdalsveien i et kryssområde.  

Kryssområdet vil påvirke delområdet. Kryssløsning ved fv. 

287 Sigdalsveien vil være noe forankret i landskapet, men 

også medføre noe skjemmende inngrep. Rundkjøringen vil 

både ha fjellskjæring og større fylling. Krysset vil medføre 

inngrep i dyrka mark som tilhører Blaafarveværket/Barnas 

bondegård, og være synlig fra Blaafarveværket og «Barnas 

bondegård». 

Tabell 6-10. Vurdering av konsekvens for vegkorridor 3. 

Delområde Konsekvens Vurdering 

 

L15 

Bakke-

Refsal 

Alvorlig 

miljøskade  

(---) 

Verdien til delområdet er knyttet til landskapets mosaikkpreg, samt visuelle 

kvaliteter i landskapet rundt Nykirke. Vegkorridoren vil fragmentere 

jordbruksområder, og skape visuelle brudd i kulturlandskapet. Videre vil vegen 

bryte med landskapsbildets karakter, og være visuelt skjemmende for 

nærliggende spredt bebyggelse, spesielt for Nykirke. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Vegetasjonsmønster 

langs vegen bør etterliknes slik at vegen forankres bedre, og blir mindre synlig i 

landskapet. Fyllinger bør i størst mulig grad revegeteres, og slakes ut for å 

minimere synligheten. 

 

L08 

Steinsrud–

Mørkåsen-

Brua 

Betydelig 

miljøskade  

(--) 

Sammenhengende skog og ravinedaler definerer landskapsbildet i delområdet. 

Vegkorridoren vil medføre svært skjemmende inngrep, spesielt synlig i Rypåsen 

og ved Sigdalsveien. Vegen vil fragmentere et stort, sammenhengende 

skogsområde. Store deler av vegkorridoren gjennom Mørkåsen kan skjules av 

skog, men særegen landform vil være ødelagt. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Ved revegetering og 

terrengtilpasning kan visuell nær- og fjernvirkning reduseres. Kryssløsninger bør 

optimaliseres, og kryssene må skjermes med vegetasjon, og innlemmes i 

vegetasjonsmønsteret for å redusere synligheten. 

 

L11 

Blaafarvev

ærket  

Noe 

miljøskade 

(-) 

Verdien til landskapet er knyttet til kulturhistorie og visuelle kvaliteter i området. 

Visuelle kvalitetene vil påvirkes i noe grad, grunnet nær- og fjernvirkning av 

kryssområdet. 

Skadereduserende tiltak ved optimalisering av vegkorridoren: Revegetering, 

terrengtilpasning og optimalisering av kryss for å redusere virkning av 

fjellskjæring og fylling. 

Stor negativ konsekvens 

Samlet vurdering 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 1 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 1 

Ubetydelig miljøskade (0): 0 

Vegkorridoren berører tre delområder. Vegen gir alvorlig miljøskade for L15 

Bakke–Refsal, betydelig miljøskade for L08 Steinsrud–Mørkåsen, og noe 

miljøskade for L11 Blaafarveværket. Figur 6-5 viser konsekvensgradene for 

landskapsbildet. 
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Figur 6-5. Konsekvenskart for vegkorridor 3. 
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7 Sammenstilling av konsekvens og rangering av vegkorridorer 

Generelt vil alle vegkorridorene ha negative konsekvenser for landskapsbilde sammenlignet 

mot nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for landskapsbilde enn andre. 

Under er korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens, og er rangert som beste korridoren for 

landskapsbildet. Korridoren medfører betydelig miljøskade på to delområder. I delområde 

L16 Drammenselva vil planlagt bru bli liggende nært kraftverket. Brua vil bryte noe med 

landskapsbildets karakter, og forringe visuell opplevelse av kraftstasjonen og demningen. 

Brua følger samme kurve som demningen, og harmonerer bedre enn brukryssingene i 

vegkorridor 1A og 1B. I delområde L12 Gausdal medfører tiltaket landskapsøkologiske 

konsekvenser med høye fjellskjæringer på begge sider.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på to delområder. Vegkorridor 1C har bedre løsning over Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver ende av ny tunnel. 1C sparer L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua for store, 

synlige fjellskjæringer i kryss med fv. 287.     

Vegkorridor 1A kort tunnel har middels negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på tre delområder. Vegkorridor 1A lang tunnel sparer åpent jordbrukslandskap 

og bebyggelse, og reduserer nær- og fjernvirkning av tiltaket.  

Vegkorridor 1B har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade i tre 

delområder. Kryssløsningen med fv. 287 medfører mer skjemmende og synlige 

terrenginngrep i L08 Steinsrud-Mørkåsen-Brua og L13 Haug-Strandgata. 1B fragmenter et 

stor sammenhengende jordbruksområdet og boligområde, noe som medfører stor endring i 

landskapet. For delområde L13 har 1A kort tunnel og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at området blir sterkt forringet, konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til stor negativ konsekvens.   

Vegkorridor 3 har stor negativ konsekvens. Korridoren medfører alvorlig miljøskade i 

delområde L15 Bakke–Refsal. Tiltaket vil fragmentere jordbruksområder, og skape visuelle 

brudd i kulturlandskapet. Videre vil vegen bryte med landskapsbildets karakter, og være 

visuelt skjemmende for nærliggende spredt bebyggelse, spesielt for Nykirke. Alvorlig 

miljøskade på delområde L15 vektlegges. Vegkorridor 3 er også lengste korridor for ny fv. 

287. 

Tabell 7-1 viser konsekvens og rangering av de ulike vegkorridorene. 
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Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang tunnel 1A kort tunnel 1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----)  

 

 

  

Alvorlig miljøskade 

(---)  

 

 

 1 

Betydelig 

miljøskade (--) 2 

3 

3 2 1 

Noe miljøskade (-) 2 2 2 3 1 

Ubetydelig 

miljøskade (0) 1 

 

   

Samlet vurdering Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ konsekvens Noe negativ konsekvens Stor negativ konsekvens 

Rangering 2 3 4 1 5 

Forklaring Korridor 1C har bedre 

løsning over 

Drammenselva, samt 

kryssløsninger i hver 

ende av ny tunnel. 

Alternativ 1C sparer 

L08 Steinsrud– 

Mørkåsen- Brua for 

store, synlige 

fjellskjæringer i kryss 

med fv. 287.  

Vegkorridor 1A lang 

tunnel sparer åpent 

jordbrukslandskap og 

bebyggelse, og reduserer 

nær- og fjernvirkning av 

tiltaket. 

Kryssløsningen med fv. 287 

medfører mer skjemmende og 

synlige terrenginngrep i L08 

Steinsrud– Mørkåsen- Brua og 

L13 Haug– Strandgata.  

Alternativ 1B fragmenter et stor 

sammenhengende 

jordbruksområdet og 

boligområde, noe som medfører 

stor endring i landskapet. For 

delområde L13 har 1A kort tunnel 

og 1B lik konsekvens, men ulik 

påvirkning. 1B vil medføre at 

området blir sterkt forringet, 

konsekvensen for vegkorridor 1B 

er derfor satt opp fra middels til 

stor negativ konsekvens.  

Alternativet som i sin 

helhet gir minst negative 

konsekvenser.  

  

  

 

Lengste vegkorridor for 

ny fv. 287. Alvorlig 

miljøskade på delområde 

L15 Bakke-Refsal 

vektlegges fordi 

delområdet har stor 

verdi. 



 

89 

 

7.1 Konsekvenser i anleggsperioden  

Veganlegget er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 

landskapet. Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområder, konstruksjoner, massefyllinger 

og masseuttak ha stor betydning. Omfattende terrengbearbeidelse og hogst vil endre 

terrenget og landskapsbildet. Endringer i terrenget vil i anleggsperioden være mer 

fremtredende enn i driftsfasen. Støy forårsaket av anleggstrafikken vil påvirke 

landskapsbildet negativt i anleggsperioden. 

7.2 Usikkerhet 

Usikkerhet kan knytte seg til:  

- Usikkerhet rundt endelig utforming av tiltaket. På kommunedelplannivå er ikke 

tiltaket planlagt i detalj, og det kan derfor være faglig utfordrende å vurdere varige 

virkninger av endret landskapsopplevelse.  

- Usikkerhet ved verdivurderinger på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i 

enhetlige delområder, der verdien som er satt er lik for hele delområdet. Det er 

nødvendig å ha verdivurderingen overordnet for å håndtere et stort planområde. Ved 

en grov inndeling, vil det være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke 

blir fanget opp. 

- Ulike grupper av mennesker (f.eks. mennesker som bor i området og de som ferdes 

forbi) kan ha ulik oppfatning av hvordan tiltaket påvirker landskapet og hvordan 

endringen oppleves.  

- Usikkerhet omkring varige endringer som følge av anleggsvirksomhet/gjennomføring 

av tiltaket.  

- Usikkerhet knyttet til istandsetting og etterbruk av anleggs- og riggområder.  

- Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.  

- Usikkerhet rundt endelig valg av lokalitet for masseuttak/deponi.  

8 Skadereduserende tiltak 

Endring av helheten til landskapsbilde kan medføre store negative konsekvenser, og 

skadereduserende tiltak kan bidra til å begrense dette. Tiltakene må vurderes i neste 

planfase.  

8.1 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

Ved ferdigstillelse av prosjektet bør terrenget formes slik at det ser naturlig ut. Det er viktig 

at mest mulig terreng og berørt bebyggelse tilbakeføres der det er mulig, og at det blir 

minst mulig overskudd/underskudd av masser. Det bør tilrettelegges og utarbeides en plan 

for revegetering av sideterreng. Ved ferdigstillelse bør områder med utsiktsmuligheter 

ivaretas.  

Kryssløsninger bør utformes og lokaliseres slik at de ikke er visuelt dominerende i 

landskapet. Terreng og vegetasjon bør tilrettelegges slik at det kan brukes som visuell og 

støydempende buffer mellom kryss og boligfelt.  
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Broer bør utformes slik at de er minst mulig visuelt dominerende i landskapet. God 

arkitektonisk utforming av bro og sideterreng kan gi nye kvaliteter til landskapet.  

Dersom tunnelportaler bygges i nærhet til boligfelt bør det tilrettelegges slik at terreng og 

vegetasjon kan brukes som en visuell og støydempende buffer. Det er viktig å sikre god 

utforming av tunnelportaler, omkringliggende terreng og støyskjermer for å redusere 

negative konsekvenser tilknyttet tunnelportaler. Terreng bør tilrettelegges og revegeteres.  

Prinsipper for utforming kan fastsettes i formingsveileder. 

8.2 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Det er knyttet større negative konsekvenser til anleggsperioden enn permanent situasjon. 

Anleggsfasen er mer arealkrevende og gir større eksponering fordi vegetasjon blir fjernet. 

For å begrense visuelle virkninger bør areal til anleggsområde minimeres i størst mulig grad. 

Arealer som er brukt i forbindelse med anleggsfasen bør tilbakeføres slik at det ser naturlig 

ut. Bevaringsverdig og skjermende vegetasjon bør inngjerdes i byggeperioden.  

Det bør utvikles en plan for terrengforming og lokalisering av massedeponier. Deponering av 

masse påvirker landskapsbildet i stor grad, spesielt i forbindelse med bygging av tunnel.  

9 Miljøoppfølging og videre arbeid 

En kommunedelplan stiller krav om at kunnskapsnivået må være av slik kvalitet at det sikrer 

et beslutningsgrunnlag for valgt vegkorridor. Etter at vegkorridor er valgt er det nødvendig 

med før – og etterundersøkelser for å sikre videre miljøoppfølging. Dette gjøres blant annet 

ved at datagrunnlaget forsterkes i neste planfase.  

Følgende forhold står sentralt i det videre arbeidet med landskapsbilde på 

reguleringsplannivå:  

• Miljømål og kvalitetskrav skal defineres som grunnlag for ytre miljøplan (YM 

plan).  

• Valgt korridor skal:  

o Befares og visuelle verdier skal vurderes på et mer detaljert nivå.  

o Forankres til landskapet, både på horisontal- og vertikalplanet.  

o Vurderes i forhold til helning og utforming av fyllinger og skjæringer. 
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