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1. Innledning, metoder og struktur
Innledning

Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til en fjordby. Samarbeidet var basert på et felles ønske om
utvikling av et attraktivt byområde i overgangen mellom Drammensfjorden og kulturlandskapet i Lier og
Drammen. Området skulle utvikles til å være et urbant og bærekraftig byområde som skulle knytte land
og sjø sammen.
Visjonen for Fjordbyen er at den skulle bli et sted hvor folk, fjord og fremtid møttes med fokus på
kvaliteter som ville gjøre Fjordbyen til et godt sted å være med gode boliger og attraktive byrom.
I denne sammenheng ble det igangsatt forstudier (2012) som en første faseplan,som i sin tur definerte
en fase 2; et forprosjekt som fastsatte strategier i det videre planarbeidet. Dette arbeidet ble igangsatt
2014, der det ble utarbeidet et dokument «Strategisk plattform med masterplan» som et felles politisk
fundament for Lier og Drammen kommuner i planlegging og realisering av Fjordbyen.
Kommuneplanen for Lier ble vedtatt 2011 med videre planbestemmelser og langsiktig arealstrategi.
Kommunens planstrategi ble vedtatt 2016 som referer blant annet, «Lierstranda/Brakerøya transformeres og urbaniseres til en fjordby med bolig-, nærings-, og offentlig bebyggelse der sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft særlig vektlegges». Sammen med de foreliggende regionale og kommunale planer og retningslinjer ble denne strategiske plattformen et bakteppe for å igangsette arbeidet
og prosessen med å gjennomføre en fremtidsrettet reguleringsplan for området. Denne prosess startet
årsskifte 2018/2019. Eidos Eiendom skal gjennomføre dette arbeidet for Lier kommune, som er planmyndighet, sammen med fagkompetanse fra Link arkitektur, WSP og Multiconsult.
Som et grunnleggende viktig arbeidsverktøy og dokumentasjon ble det høsten 2019 utarbeidet en rapport, «Stedsanalyse», som kartla dagens situasjon og forutsetninger i et regionalt og lokalt perspektiv. I
forbindelse med studier av naturgitte forutsetninger i Stedsanalysen, ble det gjennomført en oversiktlig
registrering og vurdering av landskapet i Lierdalen, jordbrukslandskapet rundt planområdet, og planområdets beliggenhet til fjordlandskapet.
En videreføring av disse registreringene er utarbeidet i denne landskapsanalysen spesifikt for Lierdalens nedre del, analyseområdet, selve planområdet og planområdets perifere omgivelser, influensområdene.
Formålet med denne analysen er å beskrive de reelle og visuelle egenskapene til landskapet.
Landskapsanalysens temaer og omfang er valgt ut med tanke på aktuelle problemstillinger for området.
Analysen danner grunnlag for å vurdere kvaliteter, begrensninger og muligheter som må ligge til grunn
i forbindelse med utvikling av området. Landskapsanalysen danner også grunnlag for videre konsekvensanalyser og vurderinger i forbindelse med planarbeidet og den endelige planbeskrivelsen og fremtidig
konsekvensutredning.
Landskapsanalysen er utarbeidet av Link Arkitektur, avdeling Landskap, ved Cecilia Eklundh Thorén og
Helge Strand og er kvalitetssikret av Hilde Herrebrøden, fagansvarlig Plan i områderegulering.
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2. Landskapsanlayse: Føringer og verdi
Føringene for vurderinger av landskapsverdiene er gitt gjennom nasjonal, regional og lokal politikk på
området. Regjeringen oppsummerer nasjonal politikk i Nasjonale forventinger til regional og kommunal
planlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging 2019-2023, Kongelig resolusjon 14. mai 2019).
Med utgangspunkt i de nasjonale forventningene skal planlegging bidra til:
- å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
- å skape et sosialt bærekraftig samfunn og
- å skape et trygt samfunn for alle
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet og dermed innlemmes som en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Flere bærekraftsmål har direkte
sammenhang med et levende landskap. Med bakgrunn i at regjeringen styrker det lokale selvstyret i
planleggingen, skal kommuneplanens samfunnsdel bidra til at nasjonale og regionale mål tilpasses lokale forhold. Det presiseres også hvilke forventinger regjeringen har til oppfølging i planleggingen.
Det er flere punkter som gjelder landskapet spesielt:
1. Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold,
friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i
planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.

1.

2. Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, fr luftsliv,
landskap og andre allmenne interesser.
3. Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for gode leveområder for ville, pollinerende insekter
gjennom planleggingen og drift av arealer.
4. Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger som sikrer
naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle.
5. Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.
“Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028”, vedtatt av Lier kommunestyre i mai 2019, definerer 6
samfunnsmål (beskrevet som “område som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurstilgang i planperioden”).  
Den første, Levande landskap, har som mål at “tilrettelegge for et aktivt landbruk, et allsidig friluftsliv, et
rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og varierte landskap”. (Lier kommune (2019) Kommuneplanens
samfunnsdel 2019-2028).

2.

1. og 2. Landskapet i nedre delen av Lierdalen innenfor analyse- og planområdet, sett fra Nøste.
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Landskapsanalyse av det lokale landskapet: tilnærming / metoder og struktur

For å bevare og utvikle den overordnete grønnstrukturen brukes landskapsanalysen som et grunnleggende dokument og studie. “Analyser av grønnstrukturen vil forklare hvordan grønnstrukturen er ivaretatt og vise mangler, behov og muligheter. Områdereguleringer som ser større områder i sammenheng
er et viktig verktøy for å sikre detaljene i grønnstrukturen.” (Miljødirektoratet (2014) Planlegging av
grønnstruktur i byer og tettsteder). Landskapsanalysen vil svare opp de naturgitte forutsettninger, områdets kulturelle og estetiske forutsettninger som, satt i en helhetlig sammenheng, skaper en forståelse
hvordan området blir en del av helheten og forklarer hvordan helheten vil bli oppfattet.
Denne landskapsanalysen fokuserer spesifikt på tre delområder:
- Influensområdet
- Analyseområdet
- Planområdet
Områder som berøres, eller har indirekte konsekvenser, av utbygningsplanene i planområdet tilhører
Influensområdet. Det kan eksempelvis være områder med utsyn mot planområdet - eller områder som
planområdet har utsyn mot.
Analyseområdet omfatter planområdets nærliggende landskap, dalens jordbrukslandskap med skogkledte dalsider, Drammensmarka og Kjekstadmarka, med tilhørende del av det indre fjordområdet.
Planområdet omfattes av det indre fjordlandskapet i Drammensfjorden med en øst-vestgående utstrekning fra fremtidig sykehustomt til Gilhus gård.

A

I denne analysen er det valgt ut 2 ulike metoder for analyseområdet samt en metodisk analyse som bare
omfatter planområdet:
1.
NIJOS Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann, O. (2005): Nasjonalt referansesystem
for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 10/2005) samt
(Puschmann, O. (1998): Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av underregioner for
de sentrale jordbruksbygdene på Østlandet. NIJOS-rapport 4/1998).  Analysemetode 1 tar utgangspunkt i
landskapets regionale og lokale forhold, samt de historiske fellestrekk som finnes i landskapet rundt Lierdalen/Drammensfjorden. Gjennom en overordnet analyse bevisstgjøres landskapets karakter gjennom
naturgitte elementer, basert på fakta og faktiske forhold.
2.
Kevin Lynchs metode for landskapsanalyse, som baseres på eksisterende forhold, sammenheng
og visuelle registreringer/analyser (Lynch, K. (1960): The image of the City). Analysemetode 2  er en toveis prosess, som tar utgangspunkt i observatøren/observasjonen av landskapet samt hvordan landskapet påvirker observatøren. Metoden beskriver stedets identitet og karakter samt hvordan brukeren
opplever de karakteristiske elementerne satt sammen i en helhet, som også inkluderer brukeren selv.
Disse to tilnærmingene gir til sammen et grunnlag for råd til det videre planarbeidet. I tillegg er det
utarbeidet en stedsanalyse med historisk kartlegging, regionale politiske føringer og kartlegging av
kommunikasjonsmønster. I stedsanalysen finnes også en overordnet landskapsanalyse av Lierdalen med
fjordlandskapet.
NIJOS referansesystem, som her er beskrevet som Metode 1, er en beskrivelse av landskapet. Systemet
deler opp Norge i 45 landskapsregioner, med 444 underregioner. For å forstå landskapet i planområdet
taes det utgangspunkt i den regionale skalaen ,videre en detaljering via analyseområdet, Metode 2, og
til slutt, detaljer for  planområdet, Metode 3.

B

Analyseområde
Planområde

Beliggenhet:
A. Oversiktskart med plassering av planområdet.
B. Detaljkart med analyseområde og planområdet

Skala 1: 100 000
1:50 000 (A3)
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3. Oversiktskart - plan-, analyse og influensområde

Planområdet

Analyseområdet

Influensområdet
C. Influens-, analyse-, og planområdet. Høydekart med kotering, kartdata fra Kilden/NIBIO
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4. Metoder

4.1 Metode 1: Landskapsregion, nasjonalt referansesystem for landskap  (NIJOS)
Referansesystemet for landskap deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet. Hver region har sin egen landskapskarakter. Metodikken fokuserer på landskapets innhold, samt
samspillet mellom kulturskapte og naturgitte faktorer, som har formet landskapetskarakterer som
beskrever og identifierer landskapet i dag. I kapittel 4.1 gjengis utdrag, med særdeles viktig innhold,
fra referansesystemet. Kart, diagram, bilder og bildetekst supplerer metodikken men er ikke en del av
referansesystemet hvor dette ikke er beskrevet spesifikt.
Den er beskrevet ut fra seks grunnleggende landskapskomponenter;
•
Landskapets hovedform
•
Landskapet småformer
•
Vann og vassdrag
•
Vegetasjon
    
•
Jordbruksmark
•
Bygningsmasse og tekniske anlegg
•
Landskapskarakter - oppsummering
Planområdet hører til landskapsregion 02 Oslofjorden, underregion 2.2 Drammensfjorden samt til
landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet, underregion 3.5 Lierdalen.

4.1.1 LANDSKAPETS HOVEDFORM

Landskapet har et kompleks fjordlandskap med smale markerte fjordløp, stedvis trange passasjer med
sterke fjordstrømmer. Fjordkonturene er forholdsvis jevne med mindre bukter og viker. Landskapets
hovedform varierer. Underregionen har et småkupert åsterreng som er kraftig gjennomskåret av smale
markerte fjordløp. Fra de omkringliggende åsene heller terrenget bratt ned mot fjordene. Overgangen

3.5 Lierdalen

2.2 Drammensfjorden
E. Planområdet hører til to underregioner: Drammensfjorden og Lierdalen
mot Drammensfjorden fra Dammensdalføret og Lierdalen preges av lave elvesletter og elveører. Bergrunnen består av rødlig drammensgranitt. En sone med økt oppsprekking av granitten følger Drammensfjordens løp.
Holsfjordens trau fortsetter sørover som den brede Lierdalen. Dalpreget er også her relativt sterk til
tross for dalens jevnt over 3 km brede dalbunn. Over lengre strekninger gir nær 200 m høye, bratte
dalsider dalbunnen en bratt avslutning. Bakenforliggende åser når opp i 4 -500m høyde. Særlig vestre
dalside stykkes opp av flere trange og forgrenede sprekkedaler som fører opp mot Finnemarka.
Et bredt, nærmest u-formet daldrag deler seg fra hoveddalføret ved Solberg noen km sør for Sylling.
Bergartene skifter nordover langs dalføret, solid granitt gir de bratte dalveggene mot Finnemarka og
Reistadåsen mot Asker. Også Hørtekollens over 300 m høye fjellvegg, trolig regionens mest markerte,
er av granitt. Kalksteinen og leirskifrene i dalens nordvestre dalside er oppstykket av forkastninger og
gjennomskåret av sprekkedaler. Østre dalsidas åser dannes av Krokskogens lagdelte rombeporfyr med
avsatser og koller.

Landskapsregion 2 Oslofjorden
Landskapsregion 3 Leirjordsbygdene på Østlandet
Planområde

D. Kart fra NIJOS. Oversiktskart over landskapsregioner med markerte underregioner
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OVERORDNET LANDSKAPSSTUDIE
Tyrifjorden
Sylling

Finnemarka
Primære
vannveier

Glitra
Meren

Drammensmarka

Sekundære
dalsider

Lyngås
Egge

Tranby

Lierbyen
Solbergelva

Bebyggelse

Drammen

Sekundære
dalsider

Sekundære dalsider

Primære landskapsrom

Reistad

Oslo
Asker
Slemmestad
Primære hovedveier

Vy / Jernbane

Sørumlia
Bebyggelse
Fjordlandskap
Primære landskapsrom

Drammensfjorden

Hurumlandet
Røyken

Svelvik, Drøbak
F. Lierdalen og Drammensfjorden.
Oversiktskart med stedsnavn og beskrevne områder
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LIERDALEN/DRAMMENFJORDENS OMRÅDER - OVERSIKT
4.1.2 LANDSKAPETS SMÅFORMER - GEOLOGISK INNREDNING

I  referansesystemet er den beskrevet: Langs Drammensfjordens ujevne fjordsider fins tette,
kvadratiske oppsprekkinger av granitten som gir små skrenter, berghamre og vinklete sprekkedaler.

Lierdalen

Lierstranda

H. Berggrunn. Kartdata fra Norges geologiske undersøkelse.
Lierdalen: Sammenhengende, til dels tykt dekke av silt og leire (hav- og fjordavsetninger)
Lierstranda (silt og leire, ikke sammenhengende)
Hurumlandets østre granittområder gir derimot store, massive og ofte bratte formasjoner med glatte
og avrundede flater. Det er lite løsmasser i det bratte lendet langs fjordløpene, og bergflater ned i sjøen
forekommer. I lommer og sprekkedaler fins det marine leirer og strandsediment.
Sistnevnte kan også ligge i bratte, og mer skjerma skråninger. Hurumlandets åslandskap har leire i daltrau
og sprekkedaler, det gir en liggende linjeføring i det knattede åslandskapet. Sammenhengende steinfyllinger i fjorden preger strandlinja i bunnen av Drammensfjorden.

G. Marin grense og avsetning. Kartdata fra Norges geologiske undersøkelse
Marin grense
Hav- og fjordavsetning
Elve- og bekkeavsetning
Fyllmasser

Hele Lierdalens dalbunn ligger under marin grense, noe som gir betydelige løsmasseavleiringer i dalbunnen. Et jevnt sletteland grenser til Drammensfjorden, mens havleirens overflate i dalbunnen har en lav
stigende gradient i retning Sylling. Ved Egge sperrer en stor ryggformet breelvavsetning for gjennomsyn
langs dalbunnen. Samme virkning har en noe mindre grusrygg ved Meren lenger nord. Videre nordover
blir erosjonslandskapet dypere og får større volum. Langs dalsidene ligger terrasseflater etter den gamle
havbunnen, dype raviner fører ned til ei elveslette dannet av Lierelva. Et betydelig ravine-landskap strekker seg langs dalens vestside fra Tamburhaugen mot Sylling, her er bakkene ned til elva flere steder over
60 m høye. Langs dalsidene finnes spredte marine avsetninger tett oppunder 200 m høyde. Den høye
endemorenen ved Sylling har en lang strandbakke med god utsikt ut over Holsfjorden.

På kartet til venstre ser vi at Lierdalen ligger under marin grense, og større delen av løsmassene
består av marine avsetninger, hvor hav- og fjordavsetning er dominerende sammen med elve- og
bekkeavsetning. Store deler av vestre fjordbyen Lierstranda består av fyllmasser.
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Svært stor

Middels

Ikke klassifisert

Liten
Stor
I. Områder med risiko for erosjon.
Risikoen for erosjon er middels til stor innenfor de mest lavtliggende arealene i dalbunnen rundt
Lierelva. Tilsvarende risiko er også knyttet til den østre delen av jernbanetraseen. I nedre del av Lierdalen, mot planområdet, minsker risikoen. Nord-, øst- og vestover i dalen, blant annet mot de bratteste dalpartiene, øker risikoen for erosjon. Kartdata fra Kilden/NIBIO

Godt egnet

Lite egnet

Middels egnet

Uegnet

Ikke klassifisert

K. Ovenfor: Infiltrasjonsevne Kartdata fra NGU. Det registreres at planområdet grenser til områder
som er godt egnet til infiltrering av overvann. Store deler av planområdet er ikke klassifisert.

Antatt betydelig grunnvannspotensiale i løsmassene

Antatt lavt grunnvannspotensiale i løsmassene

J. Til venstre: Områder med grunnvannspotensiale. Kartdata fra NGU
Innenfor analyseområdet er det registrert store ressurser vedrørende grunnvann. Det ligger et betydelig grunnvannspotensiale sentralt i dalbunnen. Her er det også arealer med god infiltrasjonsevne.
Grunnvannspotensialet er knyttet til elve- og bekkeløp, samt til de mest lavtliggende arealene i direkte
tilknytning til disse.
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4.1.3 VANN OG VASSDRAG

Tre langstrakte og relativt smale fjorder, Oslofjorden, Drammensfjorden og Bunnefjorden, splitter området opp til et komplekst fjordlandskap. I Drammensfjorden er det trange passasjer med tidvist sterke
fjordstrømmer. På Hurumlandet, halvøya mellom Oslofjorden og Drammenfjorden, fins en rekke større
og mindre innsjøer. Disse sjøenes form preges av permlandskapets mangslungende sprekkesystem,
hvor “uryddige” strandkonturer med smale, kiler, nes og viker ofte er typisk. Vassdraga er korte med
liten vannføring og små nedbørfelt.
Lierelva er svært typisk for et leirjordslandskap, der den snor seg gjennom dalen. Den har et større
antall velutviklede meandere, som over mange kilometer slynger seg gjennom både intensivt drevne
jordbrukslandskap og lukkede skogspartier. Elva er smal, ofte gråslemmet av oppløst leire, og med bedagelig flyt det meste av strekningen. Som regel er den innhyllet av smale border med gråorskog langs
breddene, og er ofte lite synlig selv i åpne landskap. I blant har elva skåret seg gjennom meandrerte
tunger, og derved laget flere løp. Lierelva får tilslutning av Glitra og Solbergelva, opprinnelig hastig med
friske trykk. I tillegg kommer en rekke småelver og bekker ned gjennom juv og sprekker i de bratte dalsidene. Disse farer heftig, er hørbare, tildels byksende stedvis utilgjengelige eller kan kun fornemmes
som usynlig silder dypt i storsteinet leie. Et godt eksempel er Asdølas ferd gjennom Asdøljuvet. Flere
småbekker sildrer stille til Lierelva fra dalens mange, og ofte svært forgrenede raviner.
Fjordkonturene er forholdsvis jevne med mindre bukter og viker. Planområdet har god visuell kontakt
med Drammensfjorden, derav navnet Fjordbyen Lierstranda.

M. Skisser på landskapets delkompontenter, del av referansesystemet
NIJOS (Puschmann, O. (1998))

3.

3.
L. Fjorden strekker seg inn i prosjekt- og analyseområdet. I tillegg finnes her flere elveog bekkeløp, hvor Lierelva er den sterkest fremtredende elva.Kartdata fra Kilden/NIB

3. Lierelvas meandrende elveløp preger østre delen av analyseområdet.
1:50 000 (A3)
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4.1.4 VEGETASJON

I referansesystemet er det beskrevet: Også naturtypene og vegetasjonen fordeler seg i landskapet i forhold til de grunnforholdene og løsmassene som er tilgjengelig. Hele underregionen ligger i den nordlige
edellauv- og barskogssone. Vegetasjonen domineres av barskoger, stedvis med innslag av edle lauvtrær
på næringsrik mark og lokalklimatisk gunstige lokaliteter. På koller og annen grunnlende dominerer
lågproduktive, karrige og artsfattige furuskoger, ofte med mange fjellblotninger. Der det er mektigere
jorddekke, i permlandskapets utallige sprekker, renner og smådaler, finnes bar- eller blandingsskoger.
Disse har varierende produksjon, alt fra mer moderat blåbærskog til artsrike og frodige høgstaudeskoger. I tilknytning til skrenter og storsteinete skråninger opptrer ofte edle lauvtrær, enten i blanding
eller som reine bestand. Mange myrer finnes i åslandskapenes fordypninger, de fleste med lite eller
middels næringskrevende arter.
Bratte, barskogsdominerte lier, og dalbunn med mindre, isolerte skogspartier i sterkt dominerende
jordbruksmark, er vegetasjonens mest iøynefallende trekk. Langs Lierelva vokser mest lauvskog, ofte
gråor i smale, border langs elvebankene. Forskjellige lauv- eller blandingsskoger, tildels som frodige
edellauvskoger, kler ofte ravinene. Stedvis er dette gjengroing av eldre beiter. Urterik, frodig og høgproduktiv lågurt- og høgstaudemark er vanligst i granskog, mest høyere i lende, i raviner og skråninger
nord i dalen. De bratte dalsidene veksler mellom rike og fattige skogtyper, stedvis med blottet berg. På
markerte koller og annet grunnlende fins artsfattig, karrig og lågproduktiv lyngfuruskog. Grandominert,
moderat blåbærskog er vanligst på tykkere jorddekke. Urterike granskoger og varmekjære, ofte botanisk interessant edellauvskog, opptrer spredt på gunstige vokseplasser, i raviner, bratte sprekkedaler, juv,
urer, eller ved sørvendte, bratte skrenter.

Barskog

Blandningsskog

Lauvskog

Ikke tresatt

O Treslag. Kartdata fra NIBIO

Skog, svært høy bonitet

Skog, middels bonitet

Skog, høy bonitet

Skog, lav bonitet

N. Bonitet skog. Kartdata fra NIBIO

Uproduktiv skog

P. Fremmede arter_Miljødirektoratet. Kartdata fra NIBIO
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4.1.5 JORDBRUKSMARK

Jordbruksarealene ligger både som sammenhengende remser i enkelte av åslandskapets små hoveddaler, spredt i forsenkninger og tverrsøkk eller i mer romslige dalpartier. Jordbruksmarka ligger enten som
enkeltgårder eller i grender av vekslende størrelse.
I jordbrukssammenheng er Lierdalen landets mest allsidige underregion. Korn er vanligste avling. I
tillegg dyrkes det gras til slått og beite, grønnsaker, frukt og bær + anna produksjon (inkl. evt. brakklagte
areal). Kornarealene ligger jevnt fordelt, mens grønnsak, frukt og bær og annen produksjon dyrkes mest
konsentrert i nedre deler. Grasfôrproduksjonen er mest konsentrert i underregionens midtre og øvre
del.
I regional sammenheng er husdyrholdet høyt, med hovedvekt på sauehold. I tillegg finnes også en del
storfe og hest. Husdyrholdet er mest konsentrert i de midtre og nordre deler, i relasjon til grovfôrarealene. Her fins også en svært særpreget beitepåvirkning i ravinedalene. Intensivt drevne produksjonsareal ligger her på terrasseflater, mens beitemarka ofte ses i de bratte ravinedalssidene. På denne
måten ligger dyrka mark og beiter gjentatte ganger over hverandre i ulike trinn ned mot dalbunnen.

4.1.6 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Det er en rekke mindre tettsteder i underregionen, og de fleste av disse ligger i tilknytning til fjorden.
Drammen er underregionens største tettsted, og fra Drammen og mot Asker og Slemmestad finner en
de tettest utbygde områdene. Her er også underregionens største jordbruksarealer lokalisert, noe som
gir en mosaikk av tettstedsbebyggelse, jorder og spredte gårdstun. Området er bundet sammen med
en godt utbygd infrastruktur; jernbane og veier. E 18 skaper helt i nordøst en markant korridor gjennom
jordbrukslandskapet og Drammen by. Underregionen har ei lang fjordlinje som skråner bratt opp mot
åslandskap opp mot ca. 350 meter.

Q. Jordbruksområder med dyrkbar jord. Kartdata fra Kilden/NIBIO
Areal som egner seg til fremtidig oppdyrking

God jordkvalitet

Mindre god jordkvalitet

Svært god jordkvalitet

Kystlinja er sterkt nedbygd av fritidsbebyggelse, boligbebyggelse og spredt industri. Bebyggelse langs
kystlinja er sammenhengende fra fjorden og høyt opp i lia. Drøbak og Åros er gode eksempel på dette.
Veinettet er godt utbygd og følger for det meste kystkonturen. Her og der, og da mest på Nesoddlandet, krysser riksveiene åslandskapet i små daler med jordbruk preget av spredt gårdsbebyggelse.
Dette småskala jordbrukslandskapet og veinettet skaper åpninger og linjedrag i det ellers småkuperte
skoglandskapet. På både på øst- og vestsiden av Hurumlandet er store grustak godt eksponert mot
fjorden.
Gårdstuene i Lierdalen ligger på flatene ovenfor ravinedalene og i åssiden. Tunene er viktige blikkfang i
det utpregede jordbrukslandskapet. Det er størst avstand mellom gårdene nord i dalen. Lierbyen, som
ligger sør i bunnen av dalen og omgitt av jorder, er underregionens største tettsted. På østsiden og høyt
opp i dalsiden ligger boligfeltet Lierskogen, en «satellitt» for både Drammen og Oslo.
Den spredte boligbebyggelsen i dalføret er for det meste lokalisert til åssidene i utkanten av dyrka
mark, flere som mellomstore boligfelt med betydelig fjernvirkning. Hovedtrafikk- årene i Lierdalen
er godt utbygd og går i daldragets retning. Både på øst- og vestsiden av dalen og i nordre halvdel går
veinettet oppe i dalsidene i grenseområdet mellom skog og dyrka mark. I sørlige deler av underre-

R. Områder i rødt viser nedbygd jordbruksareal - 2010-2016. Kartdata fra Kilden/NIBIO
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gionen er det meste av infrastrukturen sentrert i dalføret og går her gjennom Lierbyen. Drammensbanen og E 18 krysser underregionen i sør. En del småveier og gårdsveier går på tvers av hovedårene og
knytter dalsidene ned mot elva, eller enkelte steder sammen. Det er flere store grustak i dalen, blant
annet i morenen ved Lyngås og Egge. Sør i dalen er det lokalisert noen få mindre og spredte industrifelt.

Primære
vannveier

Sekundære
dalsider

Sekundære dalsider

Primære landskapsrom

Primære hovedveier

S. Eksisterende tettsteder (2018) Kartdata fra Kilden/NIBIO
Vy / Jernbane

4.1.7 LANDSKAPSKARAKTERER - EN OPPSUMMERING

Underregionens overordnede landskapskarakter kjennetegnes av smale og til dels markerte fjordløp.
Over lengre strekninger er fjordliene bratte, og skjuler en del av det bakenforliggende, småkuperte
indre åslandskap som preges av barskog og innsjøer. I tilknytning til jordbrukslandskapet, og i solvendte lier med hyller og avsatser, finnes hyppige innslag av edellauvskog. Blant åslandskapets koller ligger
sprekkedaler med marine leirer som gir opphav til spredt, men stedvist omfattende jordbruk med
småskalakarakter. De ofte smale jordbruksremsene er verdifulle innslag i det knausede åslendet, da det
tilfører landskapet små lysninger og rom.
Noen steder finnes store og åpne jordbruksområder, bl.a. sør for Svelvik og i Røyken. Bebyggelse og
større urbane areal preger stedvis området,dominert av byene Drammen og Drøbak. Flere, ofte svingete, ferdselsårer følger fjordkonturene med spredte tettsteder, industri og fritidsbebyggelse. Den
mest markante veien er E18 med tilstøtende veinett. Store deler av Drøbaksundets fjordlier preges av
bebyggelse; både som bolighus i tilknytning til fjordens gamle tettsteder, men aller mest som fritidsbebyggelse. Mindre veier følger mange renner og smådaler, og bryter lite med naturlandskapets linjer.
Både på Hurum og Nesodden skaper bygdevegene linjedrag i skog- og jordbrukslandskap med spredt
gårdsbebyggelse.

Bebyggelse
Bebyggelse
Fjordlandskap
Primære landskapsrom

Sekundære
dalsider

T. Lierdalen- og fjordlandskapets overordnete landskapskarakter med rom og retninger
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I den sørlige delen av dalen er den flate oppdyrkede og åpne elvesletta, med Lierelvas store meandere,
et typisk landskapstrekk. I underregionens midtre deler kjennetegnes landskapet mer ved sitt halvåpne
småskalapreg, der intensive jordbruksareal ligger på terrasseflater i ulike nivå ned mot dalbunnen.
Ravinedaler med frodig edellauv- og blandingsskog i raviner, i kant mot elvestreng og jordbruksmark er
typisk. Her er også et sterkt innslag av beitepåvirkede ravinebakker, samt et tilnærmet ubrutt småskalapreget ravinedalsmønster representativt for deler av regionens gamle kulturlandskap. Grusryggene
ved Egge-Lyngås og Meren-Sørsdal er sentrale landskapselement av betydning for Lierdalens romlige
inndeling.
I de nordre deler er også landskapet halvåpent, men skalapreget er større enn i de midtre partier. Et
særpreg i nord er det store sammenhengende ravinedalssystemet. Lengst i nord avgrenses underregionen av den høye og nordvendt bratte Syllingmorenen, som her demmer opp Holsfjorden.
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4.2 Metode 2: Kevin Lynch - opplevelsen av landskap
Kevin Lynch gjorde på begynnelsen av 1960- årene studier for å registrere hvordan mennesker mentalt opplever og kartlegger byen sin samt hvordan man orienterer seg rundt. Denne metodikken er senere blitt oftere
brukt i en rekke kartleggings-og planleggingsprosjekter, med ønske om en grunnleggende forståelse for hvordan mennesker opplever, orienterer seg i, og forstår et sted. Gjennom metodikken kan et steds karakter og
struktur beskrives på en oversiktlig måte. Metodikken har også flere likhetstrekk og begreper som benyttes i orienteringsopplæring. Som hjelp til å visualisere byens form benyttet Lynch fem basiselementer.
De 5 basiselementene:
•
Områder
•
Bevegelseslinjer
•
Kanter (grenser mellom to ulike arealtyper)
•
Knutepunkter (strategiske punkter)
•
Landemerker

4.2.1 OMRÅDER

Ofte er områdene definert som naturlig avgrensete arealer med et helhetlig eller samlet preg. Et område kan
inneholde flere landskapsrom. Det kan begge oppleves
utenfra og/eller innenfra. Det er en tydelig distinksjon mellom to områder, med eksempelvis en barriere
eller en visuell grense. To eller flere områder innom en
analyse kan ha lik karakter, men fortsatt være distinkt
adskilte.

HUSEBY
NORD
HUSEBY
ST. HALLVARD
SØR

Analysen omhandler her spesifikke områder (analyseområde) som utgjør et naturlig naboskap til planområdet.

Nøste
Nøste er et område med småhusbebyggelse som ligger
som en avslutning av Lierdalens vestvegg. Området
fremstår med en helhetlig homogen struktur av bebyggelse og vegetasjon øst for Nøstebekken. Nøste ligger
som en terrassert helning ned mot fjorden og er godt
implementert i dallandskapet.
Jensvoll og Høvik skole
Jensvoll med Høvik skole har karakterer som skiller
seg fra områdene rundt. Området, plassert sentralt i
dalbunnen, fremstår med et noe urbant preg med stadion, skoleanlegg og boligblokker. En øst-vestgående
vegetasjonsbarriere avgrenser området i nord og syd.
Større veier utgjør også øvrige barrierer. E18 blir en
visuell avslutning på området mot sør. Store trær er
med på å gi karakter til området. Ved overgangen til
det historiske landskapet i sør (Lierstranda) passerer vi
eldre bebyggelse og trerekker.
Lierstranda
Lierstranda omfatter et avgrenset definert område

JENSVOLL

LIERSTRANDA

GILHUS/
GULLAUG

NØSTE
PLANOMRÅDET

FJORDEN

U. Naturlig avgrensede områder i forbindelse med analyseområdet. Kartdata fra Google Earth.
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mellom E 18 og Strandveien – RV 282. Området fremstår med et sonedelt karaktertrekk med nord- sydgående veiforbindelser; Jensvollveien, E 134 og St. Hallvaardsvei. En sammenhengende fortetning av
industribygg er lokalisert langs E 134 og er en barriere mellom den historiske småhusbebyggelsen i vest
og jordbrukslandskapet i øst. Veien er også en viktig forbindelse og påkoblingsvei til E 18. Bebyggelsen
er konsentrert i tilknytning til veitraseene. Småskalert vegetasjon danner en grønn struktur i og rundt
småhusbebyggelsen. Store parktrær i klynge med større sammenhengende parkarealer ligger i tilknytning til den historiske bebyggelsen ved Amtmannsvingen. Vegetasjonen er godt synlig i dallandskapet
og fremstår som et «landingspunkt» for E 134 fra Lierbyen.

Det historiske landskapet
Det historiske landskapet er ikke åpenbart et avgrenset definert område, men strekker seg utover
områdegrensene. Det omfatter den eldre bebyggelsen langs Lierstranda og åpne jordbruksmarker og
eplehager ned mot St Hallvards kilde. Lengre mot nord gjenfinnes Frogner kirke og Frogner prestegård.
Pilegrimsveien leder gjennom store deler av landskapet. Store trær og gamle alleer gir perspektiv i
landskapet og minner om historiske akser og strukturer.

4.

St. Hallvard
Området er avgrenset og definert av omkringliggende veianlegg som tydelige bevegelseslinjer i landskapet. St. Hallvard omfatter både konsentrert bebyggelse og åpne jordbruksarealer og har en beliggenhet til området ved Husebygårdene i øst og sør. Ringeriksveien, E- 134, i vest danner et grenseskille til
Lierstranda i vest. St Hallvards vei og Husebysletta omslutter området i øst og sør.  Langs Ringeriksveien
ligger industribebyggelsen konsentrert og strekker seg inn i området som en enklave ved Amtmannssvingen i sør. Mot øst åpner området seg som et typisk åkerlandskap i Lierdalen. Dette karaktertrekket
strekker seg videre over St. Hallvardsvei inn i området Huseby Nord og over Husebysletta inn i Huseby
Sør. Interne veier innenfor området danner teiger med ulike dyrkningsformål og skaper en variert struktur som preger landskapet.
Huseby Nord og Sør
Som et typisk og karakteristisk landbruksområde i Lierdalen ligger større arealer med dyrket mark i
tilknytning til gårdene Huseby nord og Huseby sør. Områdene representerer flate dyrkningsområder i
landskapet og ligger som et sentralt bakland til området Gilhus / Gullhaug og som et nært naboskap til

6.

5.

4. I Nøste er det historiske landskapet markert som et “kulturelement”. Det historiske landskapet omfatter flere områder innenfor
analyseområdet.
5. Jernbane og veinett fremstår som en bevegelseslinje og som en
tydelig avgrensning og definert kant mot planområdet.

7.

8.

9.

6. Historisk alle ved Gilhus gård, oppleves som en myk bevegelselinje gjennom området.

7 & 8. Strandlinjen avgrenser planområdet og Gilhus/Gullaug mot Fjorden
9. Bru/undergang ved E18/Jensvollveien skiller Lierstranda fra Jensvoll.
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området St. Hallvard i vest. Jordbruksarealene har enhetlig felles trekk med dyrka jordbruksmark og er
tydelig avgrenset av omkringliggende veier som godt synlige bevegelseslinjer i landskapet. Huseby Nord
avgrenses av E -18 som en betydelig barriere i nord og tilsvarende Husebysletta som en barriere i sør.  
Huseby Sør er også avgrenset av veier som bevegelseslinjer, Husebysletta i nord og E-134 i sør. Jernbanebanetrasèen gjennom området Huseby Sør deler åkerlandskapet i to.
Den meanderende Lierelva, med sin karakteristiske kantvegetasjon, er en godt synlig bevegelseslinje og
danner en naturlig nord – sørgående avslutning som en grønn barriere i øst. Mindre lokale veier innenfor området, som også finnes i området St. Hallvard, skaper en oppstykket arrondering av teigene og gir
området en variasjon i overflatestrukturen.

Planområdet
I henhold til Kevin Lynch metode omfatter analysen naboskap og områder utenfor planområdets tekniske avgrensning. Drammenselva, som en tydelig kant og bevegelseslinje, danner planområdets avslutning mot vest. Strandkanten og jernbane er kanter og linjer som definerer planområdet mot nord og
sør. Mot øst danner topografiske forhold avslutning mot Gilhus gårdsanlegg. Karakteren av planområdet
skiller seg markant ut fra avgrensende naboområder. Se punkt 4.3 Metode 3.
Gullaug/Gilhus
Området ligger øst for planområdet som et nord sydgående platå; en terrasse til fjorden langs Lierdalens østre dalside. Området fremstår som et influensområde til Gilhus gård og planområdet for øvrig.
Lierelvas frodige deltaområde dominerer sentralt rundt Gullaugsbukta. Deltaets kraftige vegetasjon
strekker seg langs sjøfronten syd- og vestover. En vesentlig del av Gullaugsoddens arealer preges av industrianlegget Dyno. Større sammenhengende sårflater i landskapet med terreng gjennomvevd av små
adkomstveier preger området.
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4.2.2 BEVEGELSELINJER

Bevegelseslinjer er linjer som definerer fremkommelighet og grunnlag for visuelle passasjer (siktlinjer).
Fra bevegelseslinjene oppleves mikro- og makrolandskapet som blir viktige elementer for opplevelse.
I Lierdalen vil bevegelseslinjene være tydelige og ofte lette å se fra dalsidene, som for eksempel veianlegg, strandlinjen og Lierelva. Overganger fra skrenter og dalsider til flatere partier kan også være bevegelseslinjer. Sjøfronten er en typisk bevegelseslinje.

10.

11.

Veier, stier og jernbane
I området finnes hierarkier av veier og veisystem, eksempelvis: E 18, E 134, Strandveien, Terminalen/
Jernbanen, Jensvollveien, St Hallvardsvei, historiske bevegelselinje samt gang- og sykkelveier.
Terrenget
I analyseområdet er det i dalbunn en variasjon fra svakt skrånende jordbruksarealer til de flate partiene
langs strandsonen. I vestre delen av analyseområdet, Nøste, definerer bevegelseslinjene det terrasserte
terrenget i en sør-nordlig retning.
Strandlinja
Strandlinja fremstår som en forsterket terrenglinje og en bygget kant mot fjordlandskapet gjennom
store deler av analyseområdet. Mot Gilhus/Gullaug brytes den sterke linjeføringen opp og blir mer diffus i overgangen til naturterreng. I vest, langs Drammenselvas utløp, er deler av strandlinja erodert og
utbygget. Strandlia,som terrenglinje, blir her utydelig.

10. Gangvei avsluttes brått i en sving for fotgjengere og 11. Lierelva med vegetasjon helt ned til
vitner om en hierarki som ikke prioriterer myke trafikan- vannet er lett å se fra dalsidene. Tydelig linter.
jeføring og siktlinjer skaper orienterbarhet i
Lierdalen

13.

14.

12.

12. Hierarki: Strandveien, jernbanen og Terminalen ligger som tydelige bevegelseslinjer på tvers av dalens
retning. Sammen skaper de en barriere mellom Lierdalen i nord og plan- og analyseområdet i sør.

13. E18 er den største og travleste bevegelseslinjen i
analyseområdet.

14. Lengre ned mot planområdet er ikke
separering mellom Jensvollveien og GS-vei
like utydelig (jfr. bilde 10)
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Siktlinjer
Sterke siktlinjer er også bevegelseslinjer. I hovedsak opptrer siktlinjene nord-syd eller øst-vest i analyseområdet. I analyseområdets lavere partier er siktforholdene minimale og siktlinjene oppstår bare
stykkvise og delt. I vest og langs veier i den sentrale dalbunnen er siktforholdene tydeligere. Her
oppstår en sterk kontakt som skaper sammenheng mellom områdene.

15.

16...

Alléer og trerekker
Innenfor analyseområdet finnes historiske rester av tidligere sammenhengende alléer og trerekker.
Nyere trevegetasjon er stedvis plantet for å understreke bevegelseslinjene. men det er ikke åpenbart å
registrere denne vegetasjonen i en helhetlig sammenheng.

15. Mykt utformet strandlinje, rekonstruering
av naturens bevegelse, i Fjordparken

17.

18.

20.

16. Alternativ robust utformet strandlinje i
planområdet

21.

19.

17 & 18. Ved å studere rester av historiske anlegg, her med svakt kupert terreng og allé, gjenfinner man tidligere kulturtrekk i landskapet

19. Nyere enkel trerekke sammen- 20. Siktlinje fra Jensvollveien.
satt av forskjellige arter ved Terminalen

21. Frukttrær danner lineære strukturer og skaper
tydelige siktlinjer i landskapet.
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22.

4.2.3 KANTER

23.

Linjere elementer som ikke brukes eller tas i betraktning som passasjer av observatøren. Kantene vil
være grenselinjer mellom to ulike arealer, vegetasjonskarakterer, skog- og jordbruksarealer der effekten kan være forsterket ved en kontinuerlig form eller som tydelige barrierer i landskapet. Kantene er
avgrensninger mellom store landskapsrom med  karakteristisk preg. Kanter vil normalt ikke være til
hinder for kommunikasjon. Eksempel på urbane kanter er fortauskant, planskille og grøft.

Strandlinje
Strandlinjen kan være både kant og bevegelseslinje. Den danner et tydelig skille mellom to ulike overflater og fungerer både som visuell og taktil kant.
Bygninger/murer
Markerer tydelige kanter, og definerer tydelig forskjell mellom to områder.

4.2.4 KNUTEPUNKTER

Landskapets knutepunkter oppstår som viktige skjæringspunkter mellom flere bevegelseslinjer og fremstår som markerte, enhetlige element med sterk identitet som for eksempel veikryss, rundkjøringer,
stasjonsområder, utsiktspunkter med videre.

Vegkryss
Kryssområdet Amtmannsvingen er et viktig knutepunkt, likeså er området rundt Brakerøya stasjon.
Også vegkryssene langs Strandveien og avkjøringen til Høvik skole og Jensvoll er tydelige knutepunkt.
Knutepunktene har en stor skala i forhold til opplevelse og den menneskelige skalaen.

4.2.5 LANDEMERKER

I kontrast til knutepunktene, som oppfattes tilgjengelige, er landemerker utadvendte referansepunkter
som skiller seg ut fra omgivelsene og tydelig kan observeres. Landemerkene vil kunne være synlige på
avstand og dermed sees i ulike variable dimensjoner. Landmerkenes identitet vil derfor ha betydning i
observasjonen.

24.

24. Rundkjøring fungerer flere steder som knutepunkt i
området.

22. Vegetasjon/grøft som kantlinje mellom
GS-vei og kjørevei langs Jensvollveien

25.

25. Plattform, Brakerøya stasjon, med tilstøtende arealer mot fjordlandskapet.

23. Ulike vegetasjonstyper og overgangene mellom disse
skaper kanter og kontraster og bygger opp under orienterog lesbarhet.

26.

26. Bring-terminalen - sentralt i bildet - oppfattes som et landemerke sett fra nord. Det store fotavtrykket fremhever bygget i
omgivelsene.
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4.2.6 OPPSUMMERING METODE 2
På bakgrunn av analysen, er det observasjoner som viser at mange tiltak er gjennomført i analyseområdet uten hensyn til dalens topografi , historiske landskap og regionale særtrekk. Det er tydelig hvordan
en trinnvis utvikling har påvirkt helheten og skapet manglende sammenheng innenfor og mellom de
ulike
områdene Lierstranda, Høvik/Jensvoll, Nøste, Gilhus/Gullaug og planområdet.  
Dagens veisystemer, hovedveier og jernbane ligger godt synlig etablert i landskapet og er blitt anlagt
over tid uten hensyn til den historiske arronderingen, noe som påvirker og deler områdene i tilfeldige
enheter, samt definerer strukturer som opprinnelig ikke eksisterte.
De dominerende bevegelseslinjene; vei- og jernbanenettet, er ikke tilpasset dalens nord-sørgående
retning, og kantene som definerer dem er ikke tilstrekelige for å bryte linjenes kraftfulle monotone
mønster. Bevegelseslinjenes store skala bidrar til at observatøren stedvis føler liten tilhørighet til de
lokale stedene, eksempelvis ved krysning mellom Lierstranda og Jensvollveien og ved Amtmannsvingen.
Dette bidrar i tillegg til at flere kanter og vegkryss oppleves som unødvendige barrierer, som i sin tur
bidrar til at sikkerheten til observatøren oppleves svekket. Det finnes flere steder hvor bevegelseslinjer
for fotgjengere avsluttes tilfeldig. Et eksempel er mangel av gangforbindelse over jernbane- og veinettet
over Strandbrua.
Bevegelselinjer i form av trerekker og alleer skaper retningsgivende strukturer i landskapet. Trerekker
og alleer forsterker retninger av bevegelselinjer som siktlinjer og veinett. Når disse er tverrgående i den
overordnede hovedstrukturen, kan de dog oppfattes som barrierer.
I analyseområdet eksisterer flere nord-sørgående veisystemer av mindre dimensjoner, eksempelvis Jensvollveien og boliggater som Frydenlund, som har forankret seg i Lierdalens indre struktur og
topografi over tid i en skala som skaper tilhørighet. Flere av disse bevegelseslinjene ivaretar lokale siktlinjer med identitet og bidrar til å knytte områder sammen. Disse linjenene kan passeres, og oppleves
derfor overkommelige, i motsetning til de dominante vest-østgående bevegelseslinjene, som er kontinuerlige, avskjærende og splittende linjer.
De topografiske variasjonene er ikke sterke nok til å identifisere større sammenhengende områder i
analyseområdets nedre del. Samtidig er de såpass synlige at de kan skape sammenheng mellom områder på tvers. Sårbarheten her er høy, og elementer kan lett bryte disse visuelle bevegelseslinjer, noe
som bidrar negativt til områdenes felles identitet og sammenheng.
Planområdet observeres dermed som en separat flate, med liten grad av visuell kontakt til det bakenforliggende landskapet. Den visuelle kontakten fra det historiske landskapet i den indre dalbunnen
opptrer kun gjennom de større nord-sørgående bevegelseslinjene. Den fysiske kontakten langs de
samme bevegelseslinjene avsluttes før planområdet, i Strandveien/jernbanen/Terminalen. Dermed
observeres et behov for fysisk kontakt med bakenforliggende områder, i et samspill i menneskelig skala
som harmoniserer med Lierdalens historiske struktur.
Planområdets visuelle kontakt til fjordlandskapet/influensområdet er tydelig, selv på et overordnet
nivå.
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4.3 Metode 3: Planområdet - miljø og landskap

27.

KOTE +10,0

KOTE +5,0
28.

PLANOMRÅDET
Planområdets horisontalitet sett i sammenheng med bakenforliggende dallandskap. 27. Fra veien mot Svelvik, 28. Fra Engersand mot Drammen by
Med sin beliggenhet og identitet fremstår planområdet som « anderledeslandet « ved fjorden som
avslutning av Lierdalens frodige landskap med de terrasserte dalsiderne. Planområdets nakenhet står i
sterk kontrast til dalbunnens bakenforliggende arealer der dyrka mark, frodig vegetasjon, topografiske
forskjeller og bebyggelse preger landskapet.

KOTE +1,0

Planområdets nordgrense fremstår som en sterk øst – vestgående linje definert av vei og jernbane.
Området oppleves som et åpent sletteland med store inngjerdete arealer disponert for lagring og større
lagerbygg med nødvendige veier og tilkomstarealer for trailere og varebiler.

V. Topografi i planområdet og rundt Lierdalen. 5-meters koter (inkl. kote 1 - Lierelva)
Observer hvor langt kote 10 (10 MOH) trekker seg inn i dalen.

Større sammenhengende lagringsarealer preger planområdets sentrale del. Mot vest strupes området
med en fortetning med lagerbygg og kjørearealer. Her er siktforhold og kontakt til fjorden og fjordlandskapet minimalt. Planområdet har her sin hovedadkomst, kun kjøreadkomst, via kjørebro over
Strandveien fra Lierstranda. Østover preges området av industribygg i mindre skala, men er her plassert
slik at siktlinjer mellom bygninger til fjorden er i varetatt. Lengst i øst fortettes bygningene i et helhetlig
og sammenhengende areal som avsluttes linjert mot den vegetasjonsrike Gilhusodden.

På kartet er kotene 1m, 5m og 10 m markert og uthevet som viser at vesentlige deler av Lierdalens dalbunn og jordbrukslandskap nord og nordvest for planområdet innenfor analyseområdet ligger lavt i sammenheng med planområdet. Således har disse bakenforliggende etablerte arealene dårlige siktforhold til
fjordlandskapet. Denne situasjonen vil ytterligere forringes i forbindelse med en endring av topografi og
utbygging innenfor planområdet.

4.3.1 TOPOGRAFI OG TERRENG

Kart viser planområdets topografiske situasjon. Høydekurvene viser tydelig at planområdet i sin utstrekning øst vest ligger svært lavt; som en fyllingsflate til fjorden med et lavbrekk ca. kote +2.00 sentralt i
området.

Kolle rundt Gilhus gård ligger noe hevet opp fra planområdets nivå som en lokal barriere møt øst. I nordvest stiger terrenget med småhusbebyggelse opp mot Nøste. Dette skrånende terrenget danner en godt
synlig «kulisse» for planområdet og er en avsluttende del av Lierdalens vestvegg.
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4.3.2 VANN; GRUNNFORHOLD OG FLOM

Lierelva, Drammenselva, Nøstebekken og fjorden representerer områdets vannmiljø.
Kartet viser markfuktighet og flomsoner som indikerer at planområdet er sårbar ved store nedbørsmengder. Konsekvenser av Lierdalen topografiske karakter viser vannsig fra dalsidene til de lokale vassdrag
med Lierelva og Nøstebekken som sentrale element.
Markfuktighetskartet indikerer hvor vannet samler seg basert på terrengoverflate, jo mørkere, jo bløtere.
Vi kan hermed utlese at terrenget i planområdet er veldig flatt og at bakomforliggende områder ikke er
det. Store områder påvirkes av 200-års flommen, hvor deler av planområdet oversvømmes. Områder
inne i planområdet, blant annet nord for Bringterminalen, men også nord for jernbanen, danner lokale
lavpunkter i terrenget og er spesielt utsatte.
På grunn av at området er veldig flatt bør man være kontinuerlig oppmerksom på det bakenforliggende
nedbørsfeltet.

X. (øverst til venstre) Markfuktighetskart - viser sannsynligheten for fuktighet ovenpå mark og er
definert etter høydeforskjell i centimeter fra punkter til nærliggende vannmettede punkter. Markfuktighetskartet tar hensyn til terrengoverflatens helning, men ikke løsmasser. Kartdata fra Kilden/NIBIO
Tegnforklaring - graderte fargekoder:
Vann

0.25-0.5 m

0.5-0.75 m

0-0.25 m

0.5-0.75 m

>1m

Y. Flomsoner: Norges Vassdrags- og energidirektorat. Kartdata fra Kilden/NIBIO.

29.

29. Buffersone mot skråning og vannet er sikret med grove murelementer. Vegetasjonen her ligger i
flomsonen.
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4.3.3 PERMEABLE OG IKKE PERMEABLE FLATER

Vesentlige deler av planområdet som grenser mot fjorden omfatter oppfylte
masser over mange år.

30.

31.

Den nordre delen av planområdet består for det meste av harde dekker, i
form av veinett samt bebyggelse med asfalterte parkeringsarealer, som i liten
grad tillater lokal infiltrasjon.
I direkte anknytning til veinett gjenfinnes større sammenhengende grønnstruktur, med gressarealer samt vegetasjonsbekledde veigrøfter, som forbedrer permeabiliteten innom området. Også langs fjorden består området av
vegetasjonssoner, som stanser og tar hånd om overvannet lokalt før det går
ut i fjorden.
I øst, ved Gilhus gårdsanlegg, starter en fortetting av grønnstrukturen, hvilket
bidrar til en forbedret permeabilitet, med blant annet historiske trealleer.
Gårdsanlegget, sammen med det omkringliggende åkerlandskapet, danner en
sammenhengde grøntstruktur ned mot naturvernområdet langs Gilhusodden.
I Gilhusbukta, langs fjorden, finner vi store parkeringsarealer med harde dekker, tilsvarende arealene ved industri- og lageranleggene i vest. Fotavtrykket
30. Oversikt over typisk situasjon i nordre planområde. Vei- og jernbane 31. Utfylllingsområdet i fjorden med midlertidig biloppstillpå bebyggelsen bidrar også til lav grad av perameabilitet i planområdet.
med gressbekledde permeable grøfter. Terminalen, med asfaltert kjør-, ing og permeable grusdekker
gang- og sykkelvei samt store ikke permeable parkerings- og takareal.

32.

32. Grønne permeable flater ved Gilhus gård.

33.

33. Sporområde med permeabel sikkerhetsone

34.

34. Bygg for industri/kontor/handel omgis med store sammenhengende
ikke -permeable asfaltsarealer.
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4.3.4 GRØNTSTRUKTUR OG NATURMANGFOLD

Dagens grøntstruktur i planområdet viser en sterkt redusert situasjon i kontrast til det frodige omkringliggende landskapet. Grøntstrukturen omfatter i vesentlig grad trær med bunndekkende vegetasjon og
gressarealer, monotont etablert i forbindelse med eiendomsgrenser. Disse danner således fragementerte rammer og tydelige avgrensninger av arealer, uten at ha et kontinuerlig sammengheng gjennom
store deler av området.

Mot øst sees grøntstrukturen mere sammenhengende og det skapes en matrise med variasjon
i artsmångfold, størrelser, frodighet m.m. som strekker seg fra bakenforliggende landskap helt
ned til fjorden. Dette bidrar til en forbedret mulighet for vekster å spre seg samt for dyr og
mennesker å bevege seg imellom områdene.
Temakart på neste side viser oversikt over eksistens av fremmede arter, kristisk, sterkt- og nær
truet rødlistede arter samt naturvernområder/områder med viktige naturtyper. Kartene viser
en konsentrasjon av naturtyper knyttet til østre delen av planområdet, samt naturvern og stor
mångfald av rødlistede arter i grenseområdet mot Gilhusodden. Også rundt Lierelva finner vi
tilsvarende områder med viktige naturtyper men ser også at elven er en spredningskorridor av
fremmede arter, sammen med veinettet nord for planområdet.
Forøvrig vises det til egne rapporter med registrering av naturtyper for spesifikt planområdet.

35.

TEGNFORKLARING
Dyrkingsareal - frukt
Hager/opparbeidet
grøntareal/gressmark

Z. Oversiktsdiagram av registrerte grønstrukturtyper i analyseområdet.

Skog/klynge med trær

Industri/næring/handel
parkering

Åker

Fritid/sport

Vannvegetasjon / eng

Fjord/elv

35. Mellom Terminalen og tilgrensende eiendommer ser vi en typisk grøntstruktur for planområdet bestående av gress, grøft og trerekke. For øvrig er det i svært begrenset grad anlagt
grønt i planområdet.
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Æ. Rødlistede arter: Kritisk, sterkt- og nær truet, sårbar og regionalt utdødd.
Kartdata fra Artsdatabanken

Ø. Fremmede arter_Miljødirektoratet. Kartdata fra Kilden/NIBIO

36.

36. Starten på Liers naturreservat - Linnesstranda. Lierelvas undervannsområder og grønnstruktur
bygger opp under viktige naturtyper og økosystemer men fungerere samtidig som spredningskorridor
for fremmede arter.

Å. Naturvernområder og viktige naturtyper_Miljødirektoratet (kartdata fra NIBIO)
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4.3.5 BLÅGRØNNE VERDIER

38.

39.

Planområdets blågrønne faktor har et betydelig forbedringspotensiale. Mens planområdet ligger flott
eksponert til fjorden, bidrar mangelen på sammenhengende, store og opparbeidede grøntstrukturer til at den blågrønne verdien blir lav. Den blågrønne faktoren er viktig å hensynta i forbindelse med
opparbeidelse av rekreasjonsområder for mennesker, da det bidrar til mange økosystemtjenester samt
stimulererer sanslige opplevelser. Forskning viser at nærhet til større grøntområder i byen fremmer
helse og velbehag.
Større sammenhengende blågrønne strukturer skaper også “lunger” for et rikt dyreliv.
De store blågrønne dragene er knyttet til Lierelva og mindre forgreininger av elva ut i analyseområdet.
Elvadeltaet er betydelig og viktig i denne sammenheng. Slikt som vist i tidligere kapittel er det også her
vi finner det største artsmangfoldet ved planområdet.
Fjordparken, som etter hvert skal utvikle seg som en rekrasjonspark i forbindelse med utbygning av
Viken sykehus, er et viktig blågrønt parkdrag å se til i forbindelse med utvikling av en promenade langs
fjorden.

40.

Nøstebekken fremstår som et viktigt lokalt frodig blågrønt parkdrag for nærområdet og beboerne.
Lierelva og Nøstebekken blir viktige å søke til, å hensynta, i den videre planprosess.

37.

41.

37. Gilhusodden strand er opparbeidet med både rekreasjonsverdi og sosial funksjon. Området fungerer også som buffersone mellom planområdet og Linnestranda naturreservat.

Over - ulike situasjoner i møtet mellom fjord og land: 38. Tømmerterminalen, 39 & 40. Fjordparken
41. Lierelva med utløp har viktige opplevelses- og naturverdier knyttet til overgangssonen mellom land og
vann.
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5. Oppsummering: Kvaliteter, styrker og svakheter
Områdets beliggenhet til fjorden er den definitivt største kvaliteten; en kvalitet som må optimaliseres i det videre utviklingsarbeidet. I arbeidet med å skape en ny visjon for Fjordbyen, må det fokuseres på det omkringliggende landskap; Lierdalens sterke karakter og historie, landskapets struktur, Lierelvas meandrene forløp og teigenes variasjoner i det åpne jordbrukslandskapet.
I den eksisterende situasjon i planområdet registreres umiddelbart frafallet av kontakt til dette landskapet og dalen. For øvrig registreres generelt også savnet av en frodig og varierende grøntstruktur som blant annet
vil bidra til økt helse, forbedret biologisk mangfold og sosiale verdier. Det finnes imidlertid avgrensede områder med en helhetlig grøntstruktur. I øst, rundt Gilhus gård og Gilhusodden strand, eksisterer det vegetasjon
av stor verdi, verdt å bygge videre på. I vest registreres, foruten grøntområdet ved Nøste, et eksisterende smalt areal langs fjorden og Drammenselva, Fjordparken, som skal videreutvikles og etableres i forbindelse
med sykehustomta. Fjordparken bør bli en del av et sammenhengende grønt drag, videreført langs fjorden, men må samtidig bli mer dynamisk i sin struktur for å maksimere økosystemtjenester, som bl.a. klimareglering og forbedret luftkvalitet, og å bidra til de blågrønne verdiene. Det er også viktig i det videre arbeidet å påse at Fjordparken ikke fungere som en øst – vestlig barriere. Fokus på implementering av grønne verdier i
planområdet vil gi utslag på forbedret luftkvalitet, redusert vindhastighet, bidra til økt biologisk mangfold, og sørge for en lokal håndtering av overvann. I tillegg vil større sammenhengende grønne drag redusere støy.
Det er få muligheter å kunne krysse jernbane- og veinett. Vei- og jernbanenettets plassering nord i planområdet er og vil fortsatt være en premiss i planleggingen. Det er derfor ekstra viktig å ikke understreke denne
barrieren i det videre planarbeidet. Støy fra vei- og jernbanenett påvirker i stor grad kvaliteten negativt for området. Støysituasjonen gir også ringvirkninger i analyseområdet. Støy oppleves som et forstyrrende element i områder som i utgangspunktet skal være et rekreativt sted, for eksempel på Gilhusoddens strand. Det må settes fokus på støyreduserende tiltak i forbindelse med den nye bebyggelsen, det eksisterende
veinettet og jernbanen for å skape gode forhold for rekreasjon og velbehag i det fremtidige området.
Den eksisterende bebyggelsen ligger tydelig etablert i øst-vest gående retning, på kryss av Lierdalens hovedsakelige fallretning, i sammenfallende linje med veinett og jernbane. Bebyggelsens beliggenhet forsterker
den øst-vest gående barriereeffekten, og bebyggelsens størrelse og form forsterker denne videre. I den videre planleggingen er det viktig å ta hensyn til den menneskelige skalaen, som gir gode forhold på bakkeplan.
Her vil “pusterom” mellom bygningene og bygningsstrukturen være avgjørende for å skape en invitasjon og kontakt ned til strandsonen. Dette vil kunne bidra til å aktivisere området. Denne strukturen vil med fordel
kunne være knyttet til, reelt eller visuelt, områdets parker, torg og gatestruktur.
De visuelle virkningene av utbyggingstiltak i planområdet vil være synlig i analyse- og influensområdet. Virkningene vil selvfølgelig være tydeligst for nærområdene, men også i nord-, vest- og østlige retninger kan
bebyggelsen ha en blokkerende effekt mot fjorden. Topografien og dalens eksisterende terrengformer gjør at enkelte områder er mer påvirket enn andre. Det gjelder spesielt Lierdalens lavtliggende dalbunn, nord for
planområdet. Her er den visuelle sikten til fjordlandskapet ekstra sårbar. Fra Nøste, som del av dalsiden, oppleves planområdet oversiktlig, og tiltak i planområdet vil bli eksponert uten at sikten til fjorden nødvendigvis
forringes. Herfra oppleves dalens åkerlandskap og Lierelvas forløp som en viktig historisk struktur. I forbindelse med planområdets fremtidige utforming bør det gjenskapes en struktur som hensyntar dalens totalitet
for å skape en overordnet sammenheng. Gilhus gård, som et av få historiske anlegg, ligger eksponert på et lokalt høydedrag, og kan med fordel knyttes sterkere visuelt til planområdet. Ved kobling mellom områder
kan man skape nye landemerker, med god visuell oversikt og bygge videre på de åpne strukturene som dalen gir i dag.
Planområdets beliggenhet til fjorden gir gode muligheter til å utnytte vannet som ressurs og dyrke vannets kvaliteter i forbindelse med eks. biologisk mangfold og økosystemtjenester. Dagens flomsikrende tiltak langs
sjøfronten skaper distanser mellom land og vann. I en videre planlegging bør det legges tilrette for nedtrapping og økt tilgjengelighet til fjorden. Områdets lavtliggende plassering og høydesituasjon påvirkes av den
fremtidige, uvisse, flomsituasjonen og må derfor hensynta flom spesielt i planleggingen. Høydesetting av området må derfor balanseres i forhold til flom og visuell situasjon, lokalt og mot analyseområdet. I tillegg må
det balanseres nøye mellom permeable dekker, grøntstruktur og harde flater. Vannet kan med fordel visualiseres i bybildet, trekkes inn i boligområder som kanaler og bassenger og bevisstgjøre områdets identitet.
En utvikling i planområdet bør knytte dalens områder sammen, bygge på eksisterende lokale kvaliteter, som siktlinjer og grønnstruktur, og dyrke fjordlandskapet kvalitative blågrønne struktur maksimalt. Som analysen
viser, finnes det i dag oppdelte arealer, en oppstykket grøntstruktur og rester av historie som bør inngå i dette arbeidet. En utvikling må sees i sammenheng med omkringliggende områder.

28

TEGNFORKLARING
Dyrkingsareal - frukt
Hager/opparbeidet
grøntareal/gressmark

Skole, barnehage
utdanning
Historisk/kulturell nod

Skog/klynge med trær

Industri/næring/handel
parkering

Åker

Fritid/sport

Vannvegetasjon / eng

Fjord/elv

BLÅ-GRØNNE KOBLINGER TIL
EKSISTERENDE LANDSKAP
Toveis blågrønn
kobling - delta
Grønne- og/eller blå
ferdselsårer
Viktige grønne og blå
bevegelseslinjer
i landskapet
Terrengfall

TEGNFORKLARING
Dyrkingsareal - frukt
Hager/opparbeidet
grøntareal/gressmark

Skole, barnehage
utdanning

VIKTIGE KOBLINGER
GRØNTSTRUKTUR

Skog/klynge med trær

Industri/næring/handel
parkering

“Transparent”
struktur
Varierende
struktur

Åker

Fritid/sport

Buffersone

Vannvegetasjon / eng

Fjord/elv

Historisk/kulturell nod

AA.Anbefalingskart, blå-grønne koblinger og viktige grøntstrukturer
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