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HENSIKT

Etter at planforslaget for utvidelsen av Vinterbro næringspark ble lagt ut for 
offentlig høring, ble det behov for endringer i både plassering og størrelse. 
Dette vil resultere i å måtte bygge hovedlageret høyere enn i det opprinnelige 
planforslaget. Takhøyden (bebyggelsens maksimale gesimshøyde) må heves, 
fra kote 139 til kote 143 for ca. 70% av bygningen, og kote 146 for ca. 30% 
av bygningen. Slik vil den negative konsekvensen for friluftslivet og annen 
bruk av skogsområdet reduseres, men på grunn av høyere gesimshøyde 
på hovedlageret vil det bli behov for å lage en ny tilleggsutredning til 
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fjernvirkningsanalysen. 

En viktig faktor er at den tidligere fjernvirkningsanalysen tok utgangspunkt 
i en høyde på trærne på 10m, men gjennom befaringer ser det ut til at 
gjennomsnittshøyden på trærne er nærmere 25m. Dette betyr at vi kan forvente 
en mindre fjernvirkningskonsekvens av 7m høyere gesimshøyde, ved at også 
trærne er i overkant av 10m høyere enn først anslått. 



METODE

Det er benyttet datamodell av området, med nøyaktig terreng og 
bygningshøyder. Trær er plassert med en høyde på 25 meter. Det er foretatt 
en befaring for å identifisere tettheten og dekningsgraden av eksisterende 
vegetasjon og for å identifisere fem ulike ståsted:

      Vinterbro senter

                  Solbergskogen

                  Nordby skole

      Nordby kirke

      Vardåsen

OPPSUMMERING

Samlet sett vil konsekvensene for fjernvirkningen av en høyere gesimshøyde 
på hovedlageret ikke utgjøre en betydelig forskjell fra det tidligere 
planforslaget. 

Tiltaket vil bli synlig fra området rundt Vinterbro senter og fra Solbergskogen 
og utgjøre en liten negativ konsekvens. Fra Vinterbro senter og Solbergskogen 
vil bygget bryte med silhuetten, men det vil ikke utgjøre stor forskjell fra det 
tidligere planforslaget da vegetasjonen er høyere enn tidligere anslått. 
Fra Nordby skole og Nordby kirke vil tiltaket ikke være synlig. På Nordby skole 
er det forutsatt at vegetasjonen bevares, så tiltaket utgjør ingen konsekvens 
for området. Fra Nordby kirke ligger Vardåsen mellom tiltaket og kirken, og vil 
derfor ikke utgjøre noen negativ konsekvens, uavhengig av vegetasjon.
På Vardåsen vil tiltaket kun bli synlig fra utsiktsplasser og lysninger, forutsatt 
at vegetasjonen bevares. Bygget vil bryte noe med horisontlinjen og utgjør 
derfor en liten negativ konsekvens. Dersom vegetasjonen i retning mot tiltaket 
skulle bli fjernet, vil bygget bli synlig. 
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USIKKERHET OG FORUTSETNINGER

Eksisterende vegetasjon er ikke innmålt i 3d-modellen og er derfor ikke 
nøyaktig. Det finnes heller ikke innmålt høyde på vegetasjon, men enkelte 
målinger på stedet viser en høyde på trærne på 25m. Dette utgjør som sagt en 
betydelig forskjell fra den tidligere fjernvirkningsanalysen som anslo en høyde 
på 10m. Vegetasjonen er hovedsakelig barskog, med noe innslag av løvfellende 
vegetasjon. Løvfellende vegetasjon er mindre tett fra sen høst til tidlig vår, 
og skaper derfor mer sikt. Det er ikke gjort noen detaljerte registreringer av 
vegetasjonen, men befaringen avdekket ikke store områder av mye løvfellende 
vegetasjon og vi antar at vegetasjonen, forutsatt at den bevares, fungerer som 
en buffer for fjernvirkningen av tiltaket. 



Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon over hvordan tiltakene i det tildligere 
planforslaget i alt. A ville se ut fra området nord for Vinterbro senter.

Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon over hvordan tiltakene i det tildligere 
planforslaget i alt. B ville se ut fra området nord for Vinterbro senter.
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VINTERBRO SENTER 

Tidligere planforslag 

I det tidligere planforslaget oppsummerte fjernvirkningsanalysen at tiltaket 
ville være synlig fra Vinterbro senter, men ha liten negativ konsekvens. Dette 
forutsatte at eksisterende vegetasjon ble bevart. Det var bare mulig å se 
takkant av bygget da vegetasjonen hadde en høyde på 10m. Dette var også 
avhengig av ståsted. Nede ved senteret og ved Nessetveien ville uansett ikke 
tiltaket blitt synlig på grunn av ståsted og vegetasjon. 
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Nytt planforslag 

Bildet viser hvordan det nye tiltaket vil se ut fra området nord for Vinterbro senter

Med en hevet gesimshøyde på henholdsvis 4 og 7m, ville bygget i 
utgangspunktet blitt mer synlig fra området rundt Vinterbro senter, men med 
vegetasjon på 25 m, istedenfor 10m, vil vegetasjonen skjule en del av denne 
endringen. Bygget vil likevel bli synlig fra området nord for Vinterbro senter, 
og den bryter med silhuetten i landskapet. Bygget er derimot plassert i et 
nedsenk i silhuetten, og bryter derfor på det minst uheldige området. Forutsatt 

at eksisterende vegetasjon bevares vil det nye tiltaket ha liten negativ 
konsekvens for landskapsbildet. 

Vinterbro senter

Rema 1000



Tidligere planforslag 

I det tidligere planforslaget oppsummerte fjernvirkningsanalysen at tiltaket 
ville bli synlig fra Solbergskogen, men ha liten negativ konsekvens. Tiltaket 
ville bli synlig bak eksisterende næringsbygg, men det ville ikke ødelegge 
landskapssilhuetten med skogen i bakgrunnen.  

Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon over hvordan tiltakene i det tildligere 
planforslaget ville sett ut fra Solbergskogen

SOLBERGSKOGEN 2 



Nytt planforslag 

En hevet gesimshøyde på henholdsvis 4m på 70% av bygget, og 7m på 30% 
av bygget, vil gjøre tiltaket mer synlig bak eksisterende næringsbygg, men det 
vil fremdeles ikke påvirke landskapssilhuetten i bakgrunnen betraktelig mer, 
ettersom også trærne er høyere. Det nye tiltaket har også færre bygg som vil 
endre fjernvirkningen fra det tidligere planforslaget til det bedre. Siden bygget 

Bildet viser hvordan det nye tiltaket vil se ut fra Solbergskogen

vil bryte med silhuetten til skogen i bakgrunnen vil tiltaket fremdels utgjøre 
en liten negativ konsekvens for landskapsbildet, men det at det er synlig 
på fremsiden har lite å si for fjernvirkningen, ettersom det allerede ligger et 
næringsområde i forkant. 



Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon fra det tidligere planforslaget, der tiltaket 
ikke vil bli synlig fra Nordby skole
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Tidligere planforslag 

I det tidligere planforslaget oppsummerte fjernvirkningsanalysen at ikke 
tiltaket ville bli synlig fra Nordby skole på grunn av skogen. Forutsatt at 
eksisterende vegetasjon bevares, ville tiltaket derfor ikke ha noen negativ 
konsekvens for Nordby skole. 

NORDBY SKOLE 3 



Nytt planforslag 

Bildet viser at tiltaket fremdeles ikke vil bli synlig fra Nordby skole

En hevet gesimshøyde på 7m på 30% av bebyggelsen, vil fremdeles ikke gjøre 
tiltaket synlig fra Nordby skole. Forutsatt at eksisterende vegetasjon bevares 
vil derfor tiltaket ikke ha noen negativ konsekvens for Nordby skole.

Nordby skole



I det tidligere planforslaget oppsummerte fjernvirkningsanalysen at tiltaket 
ikke ville bli synlig fra Nordby kirke på grunn av topografiske forskjeller, med 
Vardåsen lokalisert mellom planområdet og kirken. Titaket ville derfor ikke 

Tidligere planforslag 

NORDBY KIRKE 4 

Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon fra det tidligere planforslaget, der tiltaket 
ikke vil bli synlig fra Nordby kirke 

utgjøre noen konsekvens for Norby Kirke, uavhengig av vegetasjon. 



Nytt planforslag 

Bildet viser at tiltaket fremdeles ikke vil syntes fra Nordby kirke

Uavhengig av om vegetasjonen bevares eller ikke, vil tiltaket med en hevet 
gesimshøyde ikke bli synlig fra Nordby kirke. Tiltaket vil derfor ikke utgjøre 
noen negativ konsekvens for landskapsbildet fra Nordby Kirke.

Vardåsen

Nordby kirke



VARDÅSEN  5 
I det tidligere planforslaget oppsummerte fjernvirkningsanalysen at tiltaket 
tiltaket ville bli synlig og utgjøre en stor og meget stor negativ konsekvens for 
området dersom all vegetasjon fjernes. Tiltaket ville derimot ikke bryte med 

Tidligere planforslag 

Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon fra alt A i det tidligere planforslaget, der 
tiltaket vil bli synlig uten vegetasjon 

Bildet viser Plan arkitekter sin illustrasjon fra alt B i det tidligere planforslaget, der 
tiltaket vil bli synlig uten vegetasjon 

horisontlinjen, og om vegetasjonen bevares ville ikke tiltaket bli synlig. 



Nytt planforslag 

Bildet viser at tiltaket vil bli synlig fra lysninger på Vardåsen

På Vardåsen vil tiltaket kun bli synlig fra utsiktsplasser og lysninger, forutsatt 
at vegetasjonen bevares. En hevet gesimshøyde vil gjøre at bygget bryter med 
horisontlinjen og utgjør derfor en liten negativ konsekvens. Der vegetasjon 
fjernes i retning mot tiltaket vil bygget bli synlig.


