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1 Karakter
1.1

Oppsummeringstabell fastsatt karakter

Nr.

Navn

Fastsatt karakter

Drammensfjorden

Fjorden som en topografisk hovedform med den store vannflaten og
delområdets romlige og visuelle egenskaper i fortsettelsen av Lierdalen i nord
og Drammensdalen i vest, fastsetter karakter for landskapsbildet. Områdets
betydning for landskapsbildet forsterkes av høy grad av variasjon langs
strandlinja, alt fra urørt natur, til opparbeidede parker, boligområder, og
næringsvirksomhet.

Brakerøya

Ferdig utviklet vil området fremstå som et eksponert byområde i landskapet
der Drammensdalen møter Drammensfjorden. Bymessig formet
sykehusbebyggelse, omgitt av et bredt parkbelte med variert strandlinje langs
fjorden.

Fjordlandskap

F1

F2

F3

F4

Lierstranda
næringsområde

Gullaug boligområde

Området er i dag et utflytende næringsområde/lagringsområde, avskåret fra
andre landskapsmessige sammenhenger ved tyngre infrastruktur og
bygningselementer som hindrer sikt mot fjord og dallandskap.
Det pågår planer om stor utvikling av området (Fjordbyen), en transformasjon
fra næring til blandet bruk, med hovedtyngde på boligutvikling. Landskapets
karakter settes ut fra dagens bruk.
Området er i dag et område som har bevart opprinnelig topografiske trekk, og
som har hatt begrenset fragmentering/utbygging på grunn av
industrivirksomhet med lukket aktivitet (sprengstoff-fabrikk). Landskapets
karakter settes i hovedsak ut fra områdets betydning som for overordnet
landskapsrom i tilknytning til fjorden, der både vegetasjon langs fjordsidene
og terrengform med flate oppå har betydning for karakteren.
Det pågår planer om stor utvikling av området, en transformasjon fra industri
til boligområder. Etter opparbeidelsen vil området endre karakter, men dette
avhenger av ferdig anlegg.

F5

Lierelvas deltaområde

Deltaområdet avsluttes i en nærmest urørt, frodig og grønn bukt med høy
grad av mangfold i vegetasjonen. Denne delen av Drammensfjorden er unik i
forhold til resten av strandsonen rundt Drammensfjorden. Terrengform,
romlige egenskaper og vegetasjonsbildet har stor betydning for
landskapsbildets karakter.
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Navn

Fastsatt karakter

Lierstranda, Frydenlund
og Vitbank boligområde

Boligområdene på Lierstranda, Frydenlund og Vitbank består av
småhusbebyggelse, i hovedsak trehus med en grad av karakter av gammel
forstad. Boligområdet har vært gjenstand for fragmentering pga. infrastruktur
og er også preget av om- og påbygninger og riving av en del hus. De
menneskeskapte visuelle egenskapene preger derfor landskapsbildets
karakter.

D2

E18 og Kjellstad

E18 er en tung infrastruktur. E18 og store næringsarealer i tilknytting til
motorveien er dominerende og avgjørende for landskapsbildets karakter. Det
er lite variasjon innenfor delområdet. Dimensjonene på veganlegget medfører
at E18 fremstår som overordnede barrierer i landskapet, næringsarealer gir i
tillegg delvis ustrukturerte områder. Delvis ustrukturerte områder med
næringsbygg, er sammen med E18, en hovedårsak til den tydelige delingen og
klare fragmenteringen av dalbunnen.

D3

Amtmannsvingen Vitbank næringsområde

Området er i dag et utflytende næringsområde/lagringsområde, avskåret fra
sammenhenger ved middels tung infrastruktur og bygningselementer som
hindrer sikt mot omkringliggende landskap. Dagens arealbruk og fravær av
visuelle og romlige egenskaper fastsetter landskapets karakter

Lierelva

Lierelva meandrerer gjennom området - med frodig kantvegetasjon (mot
elvedelta og fjorden), men også som viktig element i det store overordnede
landskapsrommet knyttet til Lierdalen. Lierelva har variert elvestruktur med
både stilleflytende deler og delvis dype gjel og mindre sideelver. Randsonene
har stor betydning for dalbunnens visuelle preg og romlige inndeling, noe
man tydelig ser oppe fra dalsidene. Den meandrerende Lierelva, med
kantvegetasjon, som en sammenhengende blå- og grønnstruktur, er
nøkkelelement og viktig for den historiske og visuelle lesbarheten av
landskapet og fastsetter landskapets karakter.

Dalbunn

D1

D4

D5

Dalbunnen langs Lierelva

D6

Dalbunnen vest for E18

Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn
omgitt av grønne åser, noe dominert av veganlegg og jernbane, med lokale
store og mellomstore landskapsrom avgrenset av vegetasjon – som utgjør
egne «verdener» i det store dalrommet. Deler av delområdet innehar en
enestående visuell kvalitet, med høy lesbarhet av landskapet og god visuell
kontakt på tvers av dalbunnen. Landskapet er et produksjonslandskap med
nasjonal betydning. Deler av delområdet preges mer av menneskeskapte
nøkkelelementer som veier, bygninger og anlegg.
Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn
omgitt av grønne åser, noe dominert av veganlegg, med lokale store og
mellomstore landskapsrom avgrenset av vegetasjon – som utgjør egne
«verdener» i det store dalrommet. Sandakerelva som sideelv til Lierelva,
ligger også tydelig i landskapet. Drammensbanen, i dag omgjort til g/s-vei,
ligger som et sammenhengende element i landskapet, vest for E18.
Landskapet er et produksjonslandskap med nasjonal betydning. Noen deler
innehar næringsområder.
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Navn

Fastsatt karakter

Å1

Liene i øst

Den helhetlige skråningen med villabebyggelse, sammen med vegetasjon har i
sum stor betydning for landskapsbildets karakter. Området har god synlighet
fra store deler av Lierdalen og den innerste del av Drammensfjorden.

Å2

Ås-silhuetten

Toppen av åsen utgjør en frodig og sammenhengende struktur i landskapet,
og har stor betydning for det overordnede landskapsbildets karakter.

Å3

Daueruddalen
kulturlandskap

Et helhetlig, kulturlandskapspreget område, delt av markert ravine fastsetter
landskapets karakter. Delvis avskjermet fra omkringliggende delområder, men
med noen, lange siktlinjer ut. Vegetasjonen bidrar til å dele inn i mindre
landskapsrom.

Daueruddalen ravine

Et helhetlig, naturpreget ravinedalssystem er grunnlaget for landskapets
karakter. En verdifull rest av et gammelt naturlandskap. Bunnen av ravinen er
visuelt helt avskjermet fra omkringliggende delområder. Den grønne og
frodige vegetasjonen i ravinen sammen med vann i bekken er spesielt
nærværende nede i dalbunnen.

Spikkestad og
omkringliggende
kulturlandskap

Topografi og i hovedsak et åpent kulturpreget landskap. Siktlinjer inn i
området fra tilgrensende områder er mer begrenset i forhold til andre deler
av planområdet. Nøkkelelementer i landskapet, spesielt ulike sentrumsbygg,
sammen med en god balanse mellom tettstedstruktur og det åpne
kulturlandskap skaper variasjon i arealbruk, noe som bidrar til
landskapsbildets karakter.

Dagslett og
omkringliggende
kulturlandskap

Variasjon i topografi og variasjon mellom bebygd/naturlig- og kulturlandskap
skaper et helhetlig landskap. Daldrag/bekkedraget langs Spikkestadveien,
bidrar til å dele området i flere lokale landskapsrom. Det er noe visuell
kontakt ut fra og mellom disse lokale landskapsrommene. Siktlinjer inn i
området fra tilgrensende områder er mer begrenset i forhold til andre deler
av planområdet.

Ås-landskap

Å4

Å5

Å6
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Karakter delområde F1 Drammensfjorden

Vurdering av delområde F1 Drammensfjorden
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området består av et åpent fjordlandskap imellom store koller.
Vannflaten og den nærmeste kystlinjen (ca 50 meter inn fra
vannkanten) inngår i delområdet. Vannflaten sammen med strandlinja
definerer det overordnede landskapsrommet rundt fjorden – i
fortsettelsen av Lierdalen i nord og Drammensdalen i vest.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Fjorden har romlige egenskaper som er vesentlig for forståelsen og
oppfatningen av landskapet, både fjern og nærvirkning. Langs
strandlinja, åpenbarer det store fjordlandskapet seg, og det er lange
siktakser til og fra området. Naturlige og menneskeskapte bredder og
strandflater skaper rom og steder «undervegs» langs strandlinja.

Avgjørende

Naturskapte visuelle
egenskaper

Uavhengig av grad av opparbeidelse langs strandlinja, er fjorden et
sterkt og visuelt element i landskapet. Området er med på å definere
landskapsbildets overordnede visuelle karakter, ikke bare som «flatt»
vannspeil, men også ved at synsinntrykk og farge er i stadig endring
etter værforhold, tid på døgnet og årstid. Lierelva og Drammenselva
har delta/utløp i nordøst og nordvest. Vannflaten er en ubrutt
sammenheng som strekker seg inn i andre delområder med annen
landskapstype (dalbunn).

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Fjordlandskapet er gravet ut av isbre og den åpne vannflaten
synliggjør den geologiske historien. Saammenhengende strandlinje,
men brudd i vegetasjon. Variasjon i vegetasjonsbildet kan allikevel sies
å være stor, spesielt mot Linnesstranda.

Svært viktig

Vegetasjon

Vegetasjon langs deler av strandlinjen er frodig og variert. Større
brudd i sammenhengeden vegetasjon langs strandlinjen forekommer.

Svært viktig

Arealbruk

Strandlinja har ulik grad av opparbeiding, enkelte områder er
tilnærmet urørte, andre er opparbeidet som parkarealer, og noen
arealer er preget av utfylling for næringsvirksomhet og boligområder.
Deler av områdene inn mot strandlina er under transformasjon.

Svært viktig

Byform og arkitektur

Det nye sykehuset og Dyno Industrier er eksempler på arkitektur og
byform i naboområder som spiller og vil spille inn på opplevelsen av
fjorden. Ut over dette er det lite arkitektur og byform i strandlinjen

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Strandlinja har ulik grad av opparbeiding,med tilhørende ulike innslag
av menneskeskapte visuelle egenskaper, som parkanlegg,
småhusbebyggelse og næring med utfylling. Dette skaper til tider
brudd eller overganger i strandlinja.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Fjordparken og Tømmerterminalen er eksempler på menneskapte
nøkkelelementer. Deler av området er under transformasjon.

Viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Fjorden som en topografisk hovedform med den store vannflaten og delområdets romlige og visuelle egenskaper i fortsettelsen av Lierdalen i
nord og Drammensdalen i vest, fastsetter karakter for landskapsbildet. Områdets betydning for landskapsbildet forsterkes av høy grad av
variasjon langs strandlinja, alt fra urørt natur, til opparbeidede parker, boligområder, og næringsvirksomhet.
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Karakter delområde F2 Brakerøya

Vurdering av delområde F2 Brakerøya
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området inngår overordnet i et åpent fjordlandskap,
opprinnelig del av et delta ved utløpet av Drammenselva, der
Drammensdalen møter fjorden.

Svært viktig

Romlige egenskaper

0-situasjonen er at området er ferdig utviklet til
sykehusområde, med sykehusblokker mest i kvartalsform med
noen relativt lukkede gårdsrom. En større sentralblokk og mot
jernbane en større langsgående bygningsrekke. To større
«gateakser» nord/sør ser ut til å gi siktakser mot fjorden,
Langs breddene åpnere grøntarealer.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Tomineborgbekken renner lukket gjennom området, og har
per i dag ikke betydning for landskapsbildets karakter. Vi har
ikke opplysninger i dag om at denne skal tas fram i dagen
igjen.

Mindre viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Nøkkelelementer i framtidig situasjon vil være den relativt
brede parken rundt nytt sykehus og overgangene mot
delområde F1 Drammensfjorden.

Svært viktig

Vegetasjon

Illustrasjon viser store, relativt åpne grassletter, men også med
plantegrupper langs fjord og som ramme om bebyggelsen.

Viktig

Arealbruk

Område for nytt sykehus og helseklynge. I planer for
gjennomføring vil beliggenheten mot fjorden ivaretas og
utvikles som en forlengelse av Fjordpaken, og inngå i nytt
uteområde i tilknytning til bygningsmassen.

Svært viktig

Byform og arkitektur

Transformasjonsområde, nytt sykehus er planlagt ferdigstilt
2025. Nytt sykehus med tilhørende anlegg vil, sammen med
sentral landskapsmessig beliggenhet ved fjorden bidra til å
forme områdets nye landskapskarakter, som
byområde/kvartals-bebyggelse, i slektskap med Drammen
sentrums bybebyggelse. Uteområdet vil fremstå som et
parkanlegg langs fjorden.

Svært viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

0-situasjonen er at området er ferdig utviklet til
sykehusområde, med sykehusblokker mest i tett bymessige
kvartaler, mot sjø innrammet av et forholdsvis brede grønne
flater mot fjorden.

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Som ovenfor.

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Ferdig utviklet vil området fremstå som et eksponert byområde i landskapet der Drammensdalen møter Drammensfjorden.
Bymessig formet sykehusbebyggelse, omgitt av et bredt parkbelte med variert strandlinje langs fjorden.
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Karakter delområde F3 Lierstranda næringsområde

Vurdering av delområde F3 Lierstranda næringsområde
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området inngår som strandnært slettelandskap i et
overordnet i et åpent fjordlandskap, men arealbruk, hindrer
ofte siktlinjer og sammenhengen i landskapet.
Omkringliggende åser, definerer det overordnede
landskapsrommet rundt.

Viktig

Romlige egenskaper

Fjorden og strandlinja er lite visuelt til stede, da bygninger og
andre elementer ofte hindrer sikt mot fjorden. I nord oppleves
jernbanen som en barriere og er en avgrensing av delområdet.
Jernbanen og FV 282 Strandveien utgjør derfor en barriere
mot dalbunnen nordover. Ingen spesielle indre romlige
kvaliteter

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Ingen fremtredende naturskapte visuelle egenskaper.

Viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Ingen fremtredende naturskapte nøkkelelementer

Viktig

Vegetasjon

Det er lite grønnstruktur innenfor delområdet.

Viktig

Arealbruk

Delområdet er et næringsområde, og domineres av store,
utflytende asfaltflater som benyttes til kjøring og utelagring,
samt store og kasseformete næringsbygg.

Avgjørende

Byform og arkitektur

I dag består bebyggelse av store kasseformede næringsbygg,
uten nevneverdig god byform/arkitektur

Svært viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Næringsområde, ingen fremtredende elementer med spesielle
visuelle egenskaper.

Svært viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Tømmerterminalen og større næringsbygg, ingen med
fremtredende arkitektonisk beydning som utmerker seg som
nøkkelelementer.

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Området er i dag et utflytende næringsområde/lagringsområde, avskåret fra andre landskapsmessige sammenhenger ved
tyngre infrastruktur og bygningselementer som hindrer sikt mot fjord og dallandskap.
Det pågår planer om stor utvikling av området (Fjordbyen), en transformasjon fra næring til blandet bruk, med hovedtyngde
på boligutvikling. Landskapets karakter settes ut fra dagens bruk.
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Karakter delområde F4 Lierelvas deltaområde

Vurdering av delområde F4 Lierelvas deltaområde
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området er Lierelvas delta, der elva renner ut i fjorden. Viktig
topografisk form både som del av kystlinje og som avsluttende
del av Liervassdraget.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Deltaet er i seg selv fremtredende og romskapende, og skaper
variasjon og mindre rom innenfor fjordlandskapet. Enkelte
mellomstore rom og noen mindre, avgrenset av vegetasjonen
oppstår, spesielt i kantene ned mot fjorden.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Linnesstranda og deltaområdet fremstår som grønt og frodig,
med lange siktlinjer fra resten av fjordlandskapet.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Terrengform (bukt og deltaområde) og intakt strandlinje
mellom to naturlige odder (Gilhusodden og Gullaugodden), er
fremtredende nøkkelelementer i et overordet fjordlandskap.
Orienteringspunkt for flere små og store landskapsrom.

Avgjørende

Vegetasjon

Delta har tett og frodig vegetasjon, og utgjør i så måte slutten
på en sammenhengende vegetasjonslinje langs Lierelva fra
Spikkestad til Drammensfjorden. Naturlig strandlinje og
skogsvegetasjon. Linnesstranda ligger ved Lierelvas utløp i
Drammensfjorden og er et brakkvannsdelta. Det er sjeldent å
finne et så inntakt vegetasjonsbilde knyttet til et vassdrags
utløp i fjord i urbane strøk.

Avgjørende

Arealbruk

Delvis urørt naturområder

Avgjørende

Byform og arkitektur

-

Uvesentlig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

-

Uvesentlig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

Uvesentlig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Deltaområdet avsluttes i en nærmest urørt, frodig og grønn bukt med høy grad av mangfold i vegetasjonen. Denne delen av
Drammensfjorden er unik i forhold til resten av strandsonen rundt Drammensfjorden. Terrengform, romlige egenskaper og
vegetasjonsbildet har stor betydning for landskapsbildets karakter.
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Karakter delområde F5 Gullaug boligområde

Vurdering av delområde F5 Gullaug boligområde
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området inngår i et overordnet fjordlandskap, og er et bredt nes som
stikker ut i Drammensfjorden, avgrenset av Gullaugbukta og
Engersandbukta. Neset er i seg selv fremtredende og romskapende, og
skaper variasjon og mindre rom innenfor fjordlandskapet. I øst
oppleves Røykenveien og bratt ås som avgrensing av området.
Området er del av fjordlandskapet.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Neset har en stor flate med kultur-landskap som avgrenses av skogen
mot øst, og mot vegetasjon i kanene ned mot fjorden. Enkelte
mellomstore rom og noen mindre, avgrenset av vegetasjonen oppstår,
spesielt i kantene ned mot fjorden.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Neset fremstår som grønt og frodig, men lange siktlinjer fra og til
området.

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Terrengform og delvis intakt strandlinje mellom to naturlige bukter, er
fremtredende nøkkelelementer i et overordet fjordlandskap.

Avgjørende

Vegetasjon

De deler av neset som har skrånende terreng er for det meste
naturpreget med skogsvegetasjon. Mot Røykenveien er det et flatere
terreng, som preges av dyrket mark. Dette medfører at neset pr i dag
fremstår som et frodig og grønt innslag i starten av Drammensfjorden.
Transfomasjon vil påvirke dagens vegetasjonsbildet.

Svært viktig

Arealbruk

Området består i hovedsak av landbruksareal, naturområder, med
noen enkeltstående eneboliger spredt mot strandsonen. Området har
i stor grad vært avstengt pga. Dyno industrier. Det pågår planer om
transformasjon til boligområde med noe næring.

Viktig

Byform og arkitektur

Spredt og lite bebyggelse. Rester av fabrikkvirksomhet i tunformet
bebyggelse. Området skal utvikles som boligområder med noe næring.
Området vil derfor endre karakter i fremtiden.
https://www.lier.kommune.no/aktuelt/informasjonsmote-omkommunedelplan-for-gullaug/

Svært viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Enkeltstående næringsbygg og boliger, men området skal uvikles som
boligpmråder med noe næring.

Svært viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Enkeltstående næringsbygg og boliger, men området skal uvikles som
boligområder med noe næring.

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Området er i dag et område som har bevart opprinnelig topografiske trekk, og som har hatt begrenset
fragmentering/utbygging på grunn av industrivirksomhet med lukket aktivitet (sprengstoff-fabrikk). Landskapets karakter
settes i hovedsak ut fra områdets betydning som for overordnet landskapsrom i tilknytning til fjorden, der både vegetasjon
langs fjordsidene og terrengform med flate oppå har betydning for karakteren.
Det pågår planer om stor utvikling av området, en transformasjon fra industri til boligområder. Etter opparbeidelsen vil
området endre karakter, men dette avhenger av ferdig anlegg.
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Karakter delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde

Vurdering av delområde D1 Lierstranda, Frydenlund og Vitbank boligområde
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området består overordnet sett av en relativt åpen, flat
dalbunn. Overordnete topografiske hovedformer er ikke
tydelig å oppfatte når man befinner seg internt i området.

Uvesentlig

Romlige egenskaper

Romligheten er knyttet til mellomrommet mellom delvis store
næringsbygg, samt i vei-/gatemiljø i boligområder. Enkelte
steder har man noe visuell kontakt med de overordnede
åssidene og omkringliggende elveslette.

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Noen enkeltstående større trær/tregrupper innenfor
boligområdet (spesielt ved Frydenlund gård), ellers ingen
tydelige naturskapte visuelle nøkkelelement.

Mindre viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Leirsletter (gammel havbunn), men nedbyggingen av
landskapet har medført at dette ikke har betydning for
landskapsbildet.

Uvesentlig

Vegetasjon

Primær hagevegetasjon i boligområder, og lite vegetasjon i
næringsområder.

Viktig

Arealbruk

Boligområder og næringsområder.

Viktig

Byform og arkitektur

Delområdet har delvis tettstedsstruktur innenfor boligområder
på Lierstranda og Frydenlund. Området preges midlertidig av
at større infrastrukturårer «lukker» inn områdene, og delvis
avskjermer boligområdene fra å ha samhørighet med andre
boligområder utenfor området.

Avgjørende

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Området preges av å være bebygd. De positive visuelle
egenskapene knytter seg mest til lokale bolig-gatemiljø.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Det finnes enkeltstående bygg som har god form og arkitektur
(bl.a. Frydenlund gård), men samlet sett fremstår området
som fragmentert/inneklemt av større infrastruktur anlegg,
som E18, Fv 282 og Ringeriksveien.

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Boligområdene på Lierstranda, Frydenhaug og Vitbank består av småhusbebyggelse, i hovedsak trehus med en grad av
karakter av gammel forstad. Boligområdet har vært gjenstand for fragmentering pga. infrastruktur og er også preget av om- og
påbygninger og riving av en del hus. De menneskeskapte visuelle egenskapene preger derfor landskapsbildets karakter.
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Karakter delområde D2 E18 og Kjellstad

Vurdering av delområde D2 E18 og Kjellstad
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området består overordnet sett av en relativt åpen, flat
dalbunn, men fra sør mot nord øker preget av bølgende
dalbunn. Topografiske hovedformer er ikke tydelig å oppfatte
når man befinner seg internt i området.

Uvesentlig

Romlige egenskaper

Lite romdannende elementer i området.

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Ingen tydelige naturskapte visuelle egenskaper.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Leirsletter (gammel havbunn), men nedbyggingen av
landskapet har medført at dette ikke har betydning for
landskapsbildet.

Uvesentlig

Vegetasjon

Lite vegetasjon.

Uvesentlig

Arealbruk

Tung infrastruktur og tilknyttet næringsvirksomhet.

Svært viktig

Byform og arkitektur

Ingen tettstedsstruktur.

Svært viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Området preges av å være del av et stort veianlegg, med
typisk næringsområdet som knytter seg til kryssområder langs
en motorvei.

Avgjørende

Menneskeskapte
nøkkelelementer

E18 med næringsvirksomhet som knytter seg opp mot
kryssområdet mellom E18, E134 og Ringeriksveien.

Avgjørende

Fastsatt karakter for landskapsbildet
E18 er en tung infrastruktur. E18 og store næringsarealer i tilknytting til motorveien er dominerende og avgjørende for
landskapsbildets karakter. Det er lite variasjon innenfor delområdet. Dimensjonene på veganlegget medfører at E18 fremstår
som overordnede barrierer i landskapet, næringsarealer gir i tillegg delvis ustrukturerte områder. Delvis ustrukturerte
områder med næringsbygg, er sammen med E18, en hovedårsak til den tydelige delingen og klare fragmenteringen av
dalbunnen.
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Karakter delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde

Vurdering av delområde D3 Amtmannsvingen/Vitbank næringsområde
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området inngår overordnet i et åpent og flatt dallandskap.

Viktig

Romlige egenskaper

Området har internt få romlige kvaliteter, og arealbruken,
hindrer siktlinjer og opplevelsen av sammenhengen i
landskapet.

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Noen enkeltstående større trær/tregrupper innenfor
næringsområdet, ellers ingen tydelige naturskapte visuelle
nøkkelelement.

Uvesentlig

Naturskapte
nøkkelelementer

Leirsletter (gammel havbunn), men nedbyggingen av
landskapet har medført at dette ikke har betydning for
landskapsbildet.

Uvesentlig

Vegetasjon

Det er lite grønnstruktur innenfor delområdet.

Uvesentlig

Delområdet er et næringsområde, og domineres av store,
utflytende asfaltflater som benyttes til kjøring og lagring, samt
store og kasseformete næringsbygg.

Avgjørende

Arealbruk

Byform og arkitektur

I dag består bebyggelse av store kasseformede næringsbygg,
uten nevneverdig god byform/arkitektur.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Næringsområde, ingen fremtredende elementer med visuelle
kvaliteter.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Næringsbygg og middels tung infrastruktur preger området.

Avgjørende

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Området er i dag et utflytende næringsområde/lagringsområde, avskåret fra sammenhenger ved middels tung infrastruktur og
bygningselementer som hindrer sikt mot omkringliggende landskap. Dagens arealbruk og fravær av visuelle og romlige
egenskaper fastsetter landskapets karakter.
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1.10 Karakter delområde D4 Lierelva
Vurdering av delområde D4 Lierelva
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området inngår overordnet i et åpent og flatt dallandskap.
Lierelva meandrerer gjennom området - med frodig
kantvegetasjon (mot elvedelta og fjorden), men også som
viktig element i det store overordnede landskapsrommet
knyttet til Lierdalen.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Lierelva med dens frodige kantvegetasjon skaper mange rom
langs elva. Elva om sammenhengende blå-grønne strukturen
er også romskapende for flere landskapsrom utover selve
delområdet. Elva er regionens viktigste linjedrag og barriere.
Tett randvegetasjon skjuler det meste av elvenes vannspeil og
begrenser både innsyn til vannløpet, men også synsvidden på
tvers av dalførene.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Naturskapte
nøkkelelementer

Den meandrerende Lierelva med kantvegetasjon er viktig for
den historiske og visuelle lesbarheten av landskapet. Lierelva
har variert elvestruktur med både stilleflytende deler og delvis
dype gjel og mindre sideelver. Randsonene har stor betydning
for dalbunnens visuelle preg og romlige inndeling, noe man
tydelig ser oppe fra dalsidene. Noen steder renner imidlertid
elva også åpent med god fysisk og visuell tilgjengelighet.
Leirsletter (gammel havbunn) med meandrerende elv er
kvartærgegologisk interessant.

Avgjørende

Viktig

Vegetasjon

Frodig, variert vegetasjon. Artsrik og med ulike
vegetasjonssjikt.

Arealbruk

-

Byform og arkitektur

-

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Der infrastruktur (vei/jernbane) krysser elva er det brudd i
grønnstruktur, men frodig vegetasjon medfører at bruddene
ikke har stor visuell betydning.

Mindre viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Broer over elva knyttet til infrastruktur (vei/jernbane).

Mindre viktig

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Lierelva meandrerer gjennom området - med frodig kantvegetasjon (mot elvedelta og fjorden), men også som viktig element i
det store overordnede landskapsrommet knyttet til Lierdalen. Lierelva har variert elvestruktur med både stilleflytende deler og
delvis dype gjel og mindre sideelver. Randsonene har stor betydning for dalbunnens visuelle preg og romlige inndeling, noe
man tydelig ser oppe fra dalsidene. Den meandrerende Lierelva som en sammenhengende blå- og grønnstruktur, med
kantvegetasjon er nøkkelelement og viktig for den historiske og visuelle lesbarheten av landskapet og fastsetter landskapets
karakter.
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1.11 Karakter delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva
Vurdering av delområde D5 Dalbunnen langs Lierelva
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området består overordnet sett av en relativt åpen, flat dalbunn, men
fra sør mot nord øker preget av bølgende dalbunn på begge sider av
den meandrerende, nedskårne Lierelva.

Svært viktig

Romlige egenskaper

Sett i fjernvirkning er det åssidene i dalen samt ås silhuettene som er
romavgrensere for det største landskapsrommet.
På bakkenivå inneholder området flere store eller mellomstore rom på
hver side av Lierelva. Disse områdene er ofte hver sine romlige
«verdener» avgrenset av elvekant-vegetasjon, bebyggelse eller veg og
jernbane.

Avgjørende

Naturskapte visuelle
egenskaper

Veldrevet, storskala kulturlandskap på begge sider av det blågrønne
draget Lierelva gir et intenst og frodig inntrykk (i sammenheng mot
elvedelta og fjorden mot sør).

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Leirsletter (gammel havbunn) og Lierelva.

Svært viktig
Svært viktig

Vegetasjon

Området består av grønne åkre og grasmark. Enkelte områder med
frodig vegetasjon i ulike sjikt, spesielt knyttet til naturlige
bekker/elver. Hagevegetasjon i boligfelt og vegetasjon knyttet til
infrastruktur som gangveier og lokale veier.

Arealbruk

Delområdet er et sammenhengende jordbruksområde/kulturlandskap,
i tillegg preges området av samferdselsanlegg (veg og jernbane).

Avgjørende

Byform og arkitektur

Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Gårdstun ligger spredt på
dalbunnen, men ofte med tydelig visuell kontakt og sammenheng.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Infrastruktur - Fv282, E134 og jernbanen - ligger i stor grad på samme
høyde som omkringliggende terreng, dette medfører en delvis visuell
integrering i landskapet. Rettlinjede, diagonale strukturer, som dagens
E134 (Røykenveien) er den strukturen som klarest bryter med de myke
linjene i landskapet og fremstår i dag som det mest dominante
bruddet med landskapet. E18 er en visuell og fysisk barriere nord i
delområdet.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Flate og bølgete åkre med noen litt mer markerte gårdsbruk. Noe
næringsbebyggelse i deler av området. Dagens E134 (Røykenveien),
som det mest dominante bruddet med landskapet syd i delområdet.
Deler av delområdet preges mer av bygninger og anlegg.

Viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn omgitt av grønne åser, noe dominert av veganlegg og jernbane,
med lokale store og mellomstore landskapsrom avgrenset av vegetasjon – som utgjør egne «verdener» i det store dalrommet. Deler av
delområdet innehar en enestående visuell kvalitet, med høy lesbarhet av landskapet og god visuell kontakt på tvers av dalbunnen. Landskapet
er et produksjonslandskap med nasjonal betydning. Deler av delområdet preges mer av menneskeskapte nøkkelelementer som veier,
bygninger og anlegg.
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1.12 Karakter delområde D6 Dalbunnen vest for E18
Vurdering av delområde D6 Dalbunnen vest for E18
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området består overordnet sett av en relativt åpen, flat
dalbunn, men fra sør mot nord øker preget av bølgende
dalbunn. Sett i fjernvirkning er det åssidene og silhuetten i
vest som er romavgrensere for området.

Svært viktig

Romlige egenskaper

På bakkenivå inneholder området flere store eller
mellomstore rom, avgrenset av bekkedrag og infrastruktur
som går på tvers av området. Skole-/idrettsanlegg og
boligområder opptrer som «satellitter/øyer» i
kulturlandskapet.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Veldrevet, storskala kulturlandskap (spes. eple»åkre») gir et
intenst og frodig inntrykk. Bekkedrag kan skimtes vest-øst i
landskapet. Disse i kombinasjon med langsgående
infrastruktur og vegetasjon, er med på å dele opp
kulturlandskapet. Sandakerelva som sideelv til Lierelva, ligger
også tydelig i landskapet.

Avgjørende

Naturskapte
nøkkelelementer

Leirsletter (gammel havbunn) med bekkedrag vest-øst.

Svært viktig
Svært Viktig

Vegetasjon

Området består av grønne åkre og grasmark. Frodig
randvegetasjon, ofte knyttet til bekkedrag, deler inn området.
Karakteristiske epleåkere og gårdstun er avbrutt av
hagelandskap knyttet til boligområder (småhus/eneboliger).
Delområdet er primært et sammenhengende
jordbruksområde, avbrutt med større/mindre «øyer» av
bebyggelse/næring (med hovedvekt av boligbebyggelse).

Avgjørende

Arealbruk

Byform og arkitektur

Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Gårdstun, ligger
spredt på dalbunnen, med delvis tydelig visuell kontakt og
sammenheng, og i god balanse/integrert mot boligområder.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Infrastruktur som grenser mot området- Fv285 og delvis E18 ligger i stor grad på samme høyde som omkringliggende
terreng. Linja for gamle Drammensbanen (omgjort til g/s-vei)
ligger som et synlig og funksjonelt spor i landskapet.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Flate og bølgete åkre oppdelt av «satellitter/øyer» av
boligområder/skole/idrettsanlegg. Noe næringsbebyggelse i
deler av området. Linja for gamle Drammensbanen ligger som
et viktig menneskeskapt nøkkelelement i landskapet

Avgjørende

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Storskala, veldrevet og frodig - flatt til bølgende - kulturlandskap i dalbunn omgitt av grønne åser, noe dominert av veganlegg,
med lokale store og mellomstore landskapsrom avgrenset av vegetasjon – som utgjør egne «verdener» i det store dalrommet.
Sandakerelva som sideelv til Lierelva, ligger også tydelig i landskapet. Gamle drammensbanen, i dag omgjort til g/s-vei, ligger
som et sammenhengende element i landskapet, vest for E18. Landskapet er et produksjonslandskap med nasjonal betydning.
Noen deler innehar næringsområder.
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1.13 Karakter delområde Å1 Liene i øst
Vurdering av delområde Å1 Liene i øst
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Dalsiden er sammenhengende som landskapsform og danner
rammen om kulturlandskapet i dalbunnen.

Svært viktig

Romlige egenskaper

Sett i fjernvirkning utgjør denne åssiden, romavgrensere for de
overordnede landskapsrom i området. På bakkenivå er
området delt inn i ulike boligstrøk i skrånende terreng;
Gullaugkleiva, Linneslia, Sørumlia, Reistadlia. Skogsområder og
kulturlandskapet griper/«kryper» hhv. nedover eller oppover i
lia, og bidrar til stedsidentiteten.

Avgjørende

Naturskapte visuelle
egenskaper

Frodig og sammenhengende åsside. Bekkedrag kan skimtes
øst-vest i landskapet. Flere tjern inn i marka, øst for
delområdet.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Del av en ås (åsside).

Svært viktig

Vegetasjon

Vegetasjonsbildet kan beskrives med hagelandskaps/skogslandskap, der i øvre del er åsen er frodig grønn skog.

Svært viktig

Arealbruk

Åsen består av villabebyggelse, i hovedsak eneboliger. Boligfelt
innbyrdes avbrutt av skog.

Svært viktig

Byform og arkitektur

Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Boligområder ligger
oppover åssiden, med delvis tydelig visuell kontakt og
sammenheng. Boligområder og skogslandskap er godt
integrert.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Flere eneboligområder med grønt preg integrert på en fin
måte i den sammenhengende åssiden. Linja for
Drammensbanen (omgjort til g/s-vei) ligger som et synlig og
funksjonelt spor i landskapet.

Avgjørende

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Drammensbanen fremheves. Denne infrastrukturen er lett å
lese, også på kveldstid (belyst) og gir sammenhenger utover
delområdet.

Svært viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Den helhetlige skråningen med villabebyggelse, sammen med vegetasjon har i sum stor betydning for landskapsbildets
karakter. Området har god synlighet fra store deler av Lierdalen og den innerste del av Drammensfjorden.
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1.14 Karakter delområde Å2 Ås-silhuetten
Vurdering av delområde Å2 Ås-silhuetten
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Øvre del av åssiden som utgjør østre landskapsvegg i
Lierdalen.

Svært viktig

Romlige egenskaper

Utgjør et av hovedelementene i de overordnete landskapsrom
i området, og ses fra mange sider. sammenhengende struktur
med visuell stor synlighet fra flere byer/tettsteder i regionen.

Avgjørende

Naturskapte visuelle
egenskaper

Frodig og sammenhengende ås-topp. Markert ås-silhuett i det
overordnede landskapet.

Avgjørende

Naturskapte
nøkkelelementer

-

Vegetasjon

-

Arealbruk

-

Byform og arkitektur

-

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

-

Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Toppen av åsen utgjør en frodig og sammenhengende struktur i landskapet, og har stor betydning for det overordnede
landskapsbildets karakter.
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1.15 Karakter delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap
Vurdering av delområde Å3 Daueruddalen kulturlandskap
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området er en dal som er avgrenset av skogkledde åser.
Delområdet har løsmasseterreng og store flate partier. I
midten av området ligger et dypt ravinelandskap med bratte
sider, ravinen beskrives som eget delområde Å4.

Svært viktig

Romlige egenskaper

Skogkledde åser sammen med at delområdet grenser til tett
vegetasjon knyttet til ravinen, deler opp landskapet, og skaper
mindre landskapsrom som oppleves ulikt ettersom man
beveger seg i landskapet. Særpreg og intensitet i landskapet
forsterkes ved at kulturlandskapet er relativt skjermet for
innsyn fra omkringliggende delområder.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Skogkedde åssider og frodig vegetasjon knyttet til ravine,n
utgjør visuelle egenskaper som avgrenser området. Variasjon
mellom åpent/lukket landskap avhengig av ståsted internt i
området. Deler av landskapet har også siktlinjer mot
fjordlandskapet.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

-

Vegetasjon

Det er tett og høy skogsvegetasjon knyttet til omkringliggende
åssider, samt sidene av ravinen.

Viktig
Svært viktig

Arealbruk

De store flate partiene omkring ravinen er fulldyrket. Dette er i
stor grad et produksjonslandskap, men med innslag av
boligbebyggelse (småhus). Traseen for nå nedlagte
Drammensbanen krysser området og brukes i dag til
rekreasjon.
Delområdet har ingen tettstedsstruktur.

Byform og arkitektur

Gårdstun ligger spredt på dalbunnen, men ofte med tydelig
visuell kontakt og sammenheng.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Variasjon mellom åpent/lukket landskap avhengig av ståsted
internt i området. Deler av landskapet har også siktlinjer mot
fjordlandskapet.

Avgjørende

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Åpent bølgende kulturlandskap er nøkkelelementer i
landskapet. Traseen for nå nedlagte Drammensbanen krysser
området på fylling, og er et viktig sammenhengende
nøkkelelement som har betydning for landskapsbildet i flere
delområder. -

Avgjørende

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Et helhetlig, kulturlandskapspreget område, delt av markert ravine fastsetter landskapets karakter. Delvis avskjermet fra
omkringliggende delområder, men med noen, lange siktlinjer ut. Vegetasjonen bidrar til å dele inn i mindre landskapsrom.
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1.16 Karakter delområde Å4 Daueruddalen ravine
Vurdering av delområde Å4 Daueruddalen ravine
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Et dypt ravinelandskap med bratte sider.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Tett vegetasjon og mye høydeforskjell i terreng. Mindre
landskapsrom oppleves ulikt fra bunnen av ravinen, ettersom
man beveger seg i landskapet. Særpreg og intensitet i
landskapet forsterkes ved at ravinen er relativt skjermet for
innsyn fra omkringliggende delområder.

Svært viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Frodig vegetasjon knyttet til ravinen utgjør visuelle egenskaper
som avgrenser området. Visuell variasjon knyttet til årstid.
Deler av landskapet har også siktlinjer mot fjordlandskapet.

Svært viktig

Naturskapte
nøkkelelementer

Bekk og terreng som sammen med tett vegetasjon utgjør et
spennende ravinelandskap, spesielt fra bunnen av ravinen.

Svært viktig

Vegetasjon

Det er tett og høy skogsvegetasjon knyttet sidene av ravinen.

Svært viktig

Arealbruk

Skog.

Viktig

Byform og arkitektur

-

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Anleggsvei i bunnen av ravinen har påvirket/ødelagt deler
kantvegetasjon knyttet til bekken i bunnen av ravinen.

Mindre viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Anleggsvei/skogsvei er anlagt i bunn av ravinen.

Mindre viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Et helhetlig, naturpreget ravinedalssystem er grunnlaget for landskapets karakter. En verdifull rest av et gammelt
naturlandskap. Bunnen av ravinen er visuelt helt avskjermet fra omkringliggende delområder. Den grønne og frodige
vegetasjonen i ravinen sammen med vann i bekken er spesielt nærværende nede i dalbunnen.
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1.17 Karakter delområde Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap
Vurdering av delområde Å5 Spikkestad og omkringliggende kulturlandskap
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Spikkestad ligger på et mellomhøyt platå – over Lierdalen og
Drammensfjorden.

Viktig

Romlige egenskaper

Spikkestad sentrum ligger i et relativt flatt/småkupert område,
der tettstedet er omgitt av et åpent kulturlandskap. Romlige
egenskaper innenfor området er knyttet til bebyggelse og
forhold mellom bygg, tilgrensende overganger til
kulturlandskap og skoglandskap.

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Se menneskeskapte visuelle egenskaper-

Naturskapte
nøkkelelementer

-

Vegetasjon

Skogkledde åser, åpne sletter (dyrkede). Kantvegetasjon.
Hagevegetasjon.

Viktig

Arealbruk

Sentrumsbebyggelse, boliger og gårdsbruk.

Svært viktig

Delområdet har tettstedsstruktur i tilknytning til Spikkestad.

Byform og arkitektur

Stedet har fått navn etter gården Spikkestad, der
jernbanestasjonen ble bygget. Mange tettsteder i Norge
vokste fram etter den industrielle revolusjon. Spikkestad og
Midtbygda/Røyken oppsto som «stasjonsbyer» etter anlegget
av Spikkestadbanen (tidligere tilknytta Drammensbanen) i
1872.

Svært viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Sentrumsbebyggelse, boligområder sammen med
omkringliggende kulturlandskap og gårdstun.

Avgjørende

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Stasjonen, sentrums og tilgrensende småhusbebyggelse samt
gårder og nyere skolebygg med tilhørende idrettsanlegg er
menneskeape nøkkelelementer. Slemmestadveien er
infrastruktur av betydning.

Avgjørende

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Topografi og i hovedsak et åpent kulturpreget landskap. Siktlinjer inn i området fra tilgrensende områder er mer begrenset i
forhold til andre deler av planområdet.Nøkkelelementer i landskapet, spesielt ulike sentrumsbygg, sammen med en god
balanse mellom tettstedstruktur og det åpne kulturlandskap skaper variasjon i arealbruk, noe som bidrar til landskapsbildets
karakter.
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1.18 Karakter delområde Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap
Vurdering av delområde Å6 Dagslett og omkringliggende kulturlandskap
Betydning
Kategorier

Omtale

uvesentlig – mindre viktig-viktig-svært
viktig-avgjørende

Topografiske hovedformer

Området ligger på vest og østsiden av et mindre og relativt
trang daldrag, med stigende terreng mot nord-vest.

Viktig

Romlige egenskaper

Langs Spikkestadveien går et bekkedrag/daldrag. Det er tett
vegetasjon langs dette draget. Dette medfører en deling av
lokale landskapsrom vest og nord for Spikkestadveien.

Viktig

Naturskapte visuelle
egenskaper

Områdets visuelle egenskaper knytter seg til variasjon mellom
bebygd/naturlig- og kulturlandskap. Deler av området har
gode siktlinjer ut mot Drammensfjorden, men fra
omkringliggende landskap er siktlinjer inn i området relativt
begrenset.

Avgjørende

Naturskapte
nøkkelelementer

Langsgående bekkedrag, lokale åshøyder.

Viktig

Vegetasjon

Det er tett og høy kantvegetasjon knyttet til
bekkedrag/daldrag. Hagevegetasjon i boligområder.

Viktig

Arealbruk

I vest er det boligbebyggelse i skrånende terreng, østre del
består av åpent kulturlandskap.

Viktig

Byform og arkitektur

Delområdet har ingen tettstedsstruktur, men kan
karakteriseres som et boligområde utviklet langs infrastruktur
og opp mot Spikkestad tettsted. Gårdstun ligger spredt øst i
området.

Viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Se naturskapte visuelle egenskaper.

Avgjørende

Menneskeskapte
nøkkelelementer

-

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Variasjon i topografi og variasjon mellom bebygd/naturlig- og kulturlandskap skaper et helhetlig landskap.
Daldrag/bekkedraget langs Spikkestadveien, bidrar til å dele området i flere lokale landskapsrom. Det er noe visuell kontakt ut
fra og mellom disse lokale landskapsrommene. Siktlinjer inn i området fra tilgrensende områder er mer begrenset i forhold til
andre deler av planområdet.
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