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Denne veiledningen omhandler lokalisering og utforming av veganlegg i natur- og 
kulturlandskapet utenfor tettbygd strøk. Målet er å oppnå et anlegg med god tilpasning 
til og i samspill med landskapet. Målgruppa er fagfolk som arbeider med vegplanlegging, 
som vegingeniører, planleggere og landskapsarkitekter. 

Denne veiledningen erstatter Statens vegvesens Håndbok V130 – Vegen i landskapet [24] 
fra 1979. Bakgrunnskunnskapen, teori- og erfaringsgrunnlaget er i hovedsak hentet 
fra Statens vegvesens Rapport 300 - Vegen i landskapet. Om vakre veger [16]. Dette er 
en lærebok om planlegging av vakre veger som fag. Hvis det er behov for mer detaljert 
kunnskap om lokalisering og utforming av vegen som del av landskapet, viser vi til 
denne fagrapporten.

Veiledningen er utarbeidet av By- og bærekraftig mobilitet, Transportavdelingen. 
Prosjektleder har vært Kristin Forsnes, mens arbeidsgruppa har bestått av Alf Støle, 
Sunniva Schjetne, Øystein Aalen og Silje Myhre Amundsen.

Oslo 2019
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Innledning

Veilederen skal være et hjelpemiddel for fagfolk som arbeider med vegplanlegging. Den 
beskriver hvilke landskapsmessige forhold som bør vurderes eller legges til grunn ved 
valg av løsninger innenfor kravene angitt i øvrige håndbøker. 

Hensikten med veilederen er å gi fagfolk støtte i arbeidet med å fremme god arkitektur i 
tråd med Statens vegvesens arkitekturstrategi, regjeringens arkitekturpolitikk, arkitektur.
nå, og Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Håndbok V130 vil være en supplerende veileder til flere vegnormaler, i hovedsak Statens 
vegvesens Håndbok N100 - Veg- og gateutforming. De mest relevante vegnormalene som 
veilederen supplerer og støtter, er:
• Håndbok N101 – Rekkverk og vegens sideområder
• Håndbok N200 – Vegbygging
• Håndbok N500 – Vegtunneler

Det henvises til Håndbok R760 – Styring av vegprosjekter og Håndbok V712 – 
Konsekvensanalyser for mer detaljer om planleggingsprosessen og konsekvensanalyser. 
Håndbok V271 – Vegetasjon i veg- og gatemiljø gir mer utdypende veiledning om 
vegetasjon i planlegging og bygging, og Håndbok R610 – Standard for drift og vedlikehold 
for riksveger utdyper ulike tema innen drift og vedlikehold.
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E6 over Dovrefjell. 

Vegbygging endrer landskap. Hvilke nye landskap skal vi 
bygge? Hvilken karakter skal de ha? Hvem skal vi bygge for? 
Hvordan skal vi forvalte fellesverdiene i landskapet, og hvilke 
spor skal vi sette for ettertiden? Dette er spørsmål som må 
stilles etter at det er vedtatt at vegen skal bygges.

Den europeiske landskapskonvensjonen [1] stadfester 
landskap som en viktig faktor for menneskenes livskvalitet. 
I landskapskonvensjonen defineres landskap slik: «Landskap 
betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et 
resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/
eller menneskelige faktorer.» Konvensjonen forplikter Norge 
til å bedre kunnskapen om egne landskap. I dette ligger det 
å kartlegge og analysere landskap for å få fram hvilke krefter 
og trusler som fører til endringer, samt å definere hvilke 

verdier landskapet har. Videre defineres landskapsplanlegging 
«som sterke framtidsrettede tiltak som tar sikte på å forbedre, 
istandsette og skape landskap». 

Vegutbygging er en vesentlig årsak til at landskapet blir endret 
utenfor byene. Firefeltsveger, tunneler og store bruprosjekter 
gir vegprosjekter en ny dimensjon i norsk landskap. Med 
endringene av landskapet som vegen forårsaker, endres både 
steder, strukturer og hele samfunn. Dette gjør at planlegging 
av veg også er samfunnsplanlegging. Like viktig som 
kunnskap om det eksisterende er evnen til å forutse det som 
kan komme til å bli. 

1. Vegen i landskapet

1.1 Et felles ansvar for landskap
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Begrepet «landskap» benyttes som overordnet begrep 
for helheter og sammenhenger i et område. Det rommer 
blant annet alle miljøtema fra det rommessige og estetiske 
til friluftsliv, kulturminner, naturmangfold og mye mer 
[64]. I denne veilederen er det først og fremst lagt vekt på 
veganleggets lokalisering og utforming, samt samspillet med 
omgivelsene.

1.1.1 Estetikk i vegplanlegging

Begrepet estetikk handler ikke bare om skjønnhet, men også 
om sansing og opplevelse. Innen vegplanlegging brukes 
begrepet vegestetikk, som handler om veganleggets form og 
samspill med omgivelsene og landskapet. Å planlegge vegen 
som en del av landskapet og gjøre landskapets særpreg synlig 
hviler på en lang tradisjon. 

Statens vegvesens Håndbok 010 – Vegen i landskapet [20] ble 
først utgitt i 1979. I denne utgivelsen er det understreket 
at forholdet mellom veg og landskap ikke bare inneholder 
estetiske problemstillinger, men også gir samfunnet en 
etisk utfordring: «Med de krav som stilles til teknisk standard, 
trafikksikkerhet og rasjonell transport er vegene blitt et 
dominerende byggverk i landskapet. Det er derfor nå mer enn 
tidligere nødvendig å understreke ansvaret for landskapet og den 
natur som berøres av veganlegget.»

Statens vegvesens Håndbok N100 – Veg- og gateutforming 
[10] gir i innledende kapittel råd om veganleggets tilpasning
til landskap og miljø. Det legges vekt på god arkitektonisk
utforming som uttrykker vegens funksjon og standard. N100
er utarbeidet med hjemmel i forskrift etter vegloven § 13
[2]. Forskriftens § 3 punkt 2 sier at målet med normalene er
«effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og 
best mulig tilpasning til bebyggelse, bomiljø, bymiljø, landskap, 
naturmangfold, kulturmiljø, vegetasjon og landbruksarealer».

Dokumentet Arkitektur.nå [50] beskriver en helhetlig 
arkitekturpolitikk og slår fast at alle menneskeskapte 
omgivelser er arkitektur. Med utgangspunkt i 
arkitekturpolitikken har Statens vegvesen en egen 
arkitekturstrategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet [60]. 
Strategien slår fast at Statens vegvesen er en viktig aktør for å 
fremme god arkitektur.

VEGEN I LANDSKAPET

Gimsøystraumen bru, E10 Vågan.
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1.1.2 Krav til arkitektonisk utforming og 
visuelle kvaliteter
Veger planlegges etter plan- og bygningsloven (pbl.) [3] 
Lovens formålsparagraf (§1.1) sier at estetisk utforming av 
omgivelsene skal ivaretas i planleggingen. Dette er utdypet i 
lovkommentaren: «Det er av stor betydning at både den enkelte 
bygning, bo- og bymiljøer og selve steds- og landskapsformingen 
er preget av en ambisjon om å skape eller beholde noe som 
er vakkert – i seg selv og i sammenheng med omgivelsene. 
Plan- og bygningsloven er den klart viktigste loven for å ivareta 
og styrke estetiske verdier i samfunnsutviklingen. Det vil være 
mulig å stille estetiske krav til nye bygge- og anleggstiltak og 
ivaretakelse av verdier i eksisterende miljøer både i forbindelse 
med planer og i den enkelte byggesak.» 

Ifølge lovens plandel § 3-1 skal det legges til rette for «god 
forming av bygde omgivelser og å sikre jordressurser, kvaliteter 
i landskapet, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer». 
Lovkommentaren påpeker at det «med kulturmiljø menes 
både hensynet til helheter i landskapet, by- og stedsspesifikke 
omgivelser og enkeltstående kulturminner.» 

I pbl.s fjerde del (byggesaksdelen) finner man krav som 
tidligere ble kalt «skjønnhetsparagrafen». I §§ 29-1 og 29-2 er 
det krav om at «ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres 
og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar 
med sin funksjon». Tiltak skal dessuten «utføres slik at det etter 
kommunens skjønn har gode visuelle kvaliteter både i seg selv og 
i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser 
og plassering». Kravene gjelder for ethvert tiltak etter kapittel 
20, som blant annet omfatter vesentlige terrenginngrep og 
anlegg av veg (20-1 k, l, m). Kravene er uavhengige av om 
arbeidene krever søknad til kommunen eller ikke. 

Arkitektur.nå [50] formulerer begrepene slik:

• Estetisk utforming av omgivelsene henspiller både på
god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og
ivaretakelse av kvaliteter i landskapet.

• Med gode visuelle kvaliteter menes at bygningen gjennom
sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle
kvaliteter skal være ivaretatt i prosjektering og utførelse.

• God arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep
for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet,
funksjonalitet og universell utforming i utformingen av det
enkelte tiltak.

Paragrafene i pbl. [3] vektlegger både utformingen av selve tiltaket og at det harmonerer med sine omgivelser:

• § 29-1: Utforming av tiltak «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.»

• § 29-2 Visuelle kvaliteter «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn
• innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og

plassering.»

12
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Parkveg med vakre trær mellom kjørebanene [16].

1.2 Vegestetiske idealer i et historisk perspektiv

For utdyping anbefaler vi Statens vegvesens Rapport 300 - 
Vegen i landskapet. Om vakre veger [16].

I et historisk perspektiv ser vi at de vegestetiske idealene er 
en del av en kulturtradisjon. På 1600– 1700-tallet påvirket 
den engelske landskapsstilen både hagekunst og billedkunst 
på hele det europeiske kontinentet. Stilarten kjennetegnes av 
ubrutte bølgende gressarealer med naturalistiske vannflater 
og grupper av løvtrær [62].

På 1700-tallet ble landskapet i store deler av England, 
Skottland og Wales vurdert. Dette kan betraktes som en 
forløper til dagens landskapsanalyse. Senere ble idealene fra 
maler- og hagekunsten beskrevet i håndbøker og etter hvert 
virkeliggjort i store anlegg som for eksempel Central Park i 
New York og de amerikanske parkvegene [61]. 

Begrepet parkveg ble introdusert av Frederick Law Olmsted. 
Opprinnelig var disse mer lik en bygate med separate kjørefelt 
for ulike trafikanter, adskilt med rabatter og trerekker. Utover 
1900-tallet ble det også anlagt egne parkveger utenfor byer 
og tettsteder, for eksempel Blue Ridge Parkway i Virginia. 
I takt med høyere hastighet og krav til trafikksikkerhet ble 
kurveradien økt og overgangskurvene gjort smidigere. Veg-
geometrien ble etter hvert systematisert og gjort til gjenstand 
for matematiske beregninger. For å skape variasjon og myke 
linjer ble vegetasjonen formet slik at den sett fra vegen dannet 
irregulære mønstre. 

Vegetasjon ble også brukt til å viske ut skarpe grenselinjer 
mellom veginngrepene og det eksisterende landskapet. Det 
var viktig at eksisterende vegetasjon ble bevart. I stedet for 
å fjerne verdifulle trær kunne kjørebanene bli skilt eller 
traséen lagt om. For å bevare eller åpne for vakre utsikter ble 
vegetasjon utelatt eller fjernet. I motsatte tilfeller ble uønskede 
utsikter også dekket til eller skjermet med vegetasjon.

I 1930-årene ble det utarbeidet et program for bygging 
av autostradaer i Tyskland. De estetiske idealene for 
autostradaene hadde mye til felles med parkvegene. Vegene 
skulle bevare og framheve landskapets naturlige skjønnhet, 
og reisen skulle være en positiv opplevelse. Veganleggene ble 
vakre ved god tilpasning til terrenget og brukonstruksjoner 
som harmonerte med landskapet. Det ble også lagt vekt 
på beplantning, utforming av detaljer og håndverksmessig 
kvalitet. 

Flere av de estetiske idealene for dagens vegplanlegging 
har mye til felles med de historiske idealene. Harmonisk 
linjeføring med slake kurver er av betydning for både for 
reiseopplevelse, estetikk og trafikksikkerhet. De vegestetiske 
idealene fikk innpass i Norge i 1960- og 1970-årene, men 
er allerede omtalt i vegtekniske tidsskrift fra 1930-årene 
[63]. Motorvegen Oslo–Drammen kan, med sin linjeføring, 
stå som et godt eksempel fra denne perioden. Mens de 
eldre vegene hadde en beskjeden, geometrisk standard 
som i stor grad kunne tilpasses terrenget, stiller dagens 
høyhastighetsveger langt strengere krav til plassering, 
linjeføring og utforming i et stadig mer utbygd landskap.

VEGEN I LANDSKAPET

Autostradaer med utvidet midtdeler hvor skogen er bevart [16].
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Fv. 27, Rondane. Vegens linjeføring underordner seg de mindre terrengformene i fjellandskapet.
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2. Planlegging og prosjektering av vegen og landskapet

For å sikre estetiske kvaliteter i et veganlegg er det viktig å 
følge opp prosjektets intensjoner i alle faser av prosjektet. I de 
tidlige planfasene legges de mer overordnede plangrepene. 
Dette arbeidet tar som regel utgangspunkt i en overordnet 
vurdering av eksisterende kvaliteter i omgivelsene. I det 
videre arbeidet må veglinja optimaliseres og sideterrenget 
formes og detaljeres. For at man skal finne gode, 
stedstilpassede løsninger i prosjekterings- og byggefasen, 
er det viktig med riktige vurderinger i tidlig fase. Føringene 
for utformingen skal nedfelles i planbeskrivelsen og følge 
prosjektet videre.

2.1 Estetiske vurderinger i tidlig planfase

Landskapstypen og veganleggets størrelse vil ha stor 
betydning for resultatet, men selve utformingen av anlegget 
spiller også inn. Enkelte løsninger vil, i større grad enn 
andre, ivareta de estetiske og miljømessige aspektene. Å 
bygge en ny veg krever en annen tilnærming enn å utbedre 
en allerede eksisterende veg. Felles for begge situasjoner er 
å sikre et godt samspill mellom vegen og landskapet rundt. 
Noe detaljprosjektering vil være nødvendig også i den 
tidlige fasen. Dette gjelder for områder hvor en mer detaljert 
vurdering knyttet til utforming av voller, bergskjæringer, 
overvannshåndtering, konstruksjoner og tekniske anlegg med 
mer vil være nødvendig for å sikre tilstrekkelig areal for å 
gjennomføre anlegget. 
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Fra konsekvensutredning: «Analyseområdet er et dallandskap med 
framtredende linjer og retninger. Linjene har stort sett samme retning: 
langs dalføret. Inngrepet bør derfor i størst mulig grad underordne og 
tilpasse seg landskapet.»

Fra formingsveileder: «Vegen skal så langt som mulig underordnes 
landskapet og gis en best mulig tilpasning til landskaps- og terrengformer. 
Veganlegget skal ta hensyn til dalens særpreg og skala ved utforming av 
sideterreng, materialvalg og vegutstyr.»

   I arbeidet med E6 Frya–Sjoa la landskapet i Gudbrandsdalen premisser for prosjektets ambisjonsnivå og utforming. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING 
AV VEGEN OG LANDSKAPET

Vegens linjeføring og sideterreng planlegges og 
prosjekteres. Formingsprinsipper fastssettes.

KARTLEGGING OG ANALYSE AV LANDSKAPET

Landskapet kartlegges og analyseres. 
Plan- og influensområde avgrenses 

før valg av traseé.

Felles mål for entreprenør og byggherre: «Vi skal bygge ny E6 
gjennom et tradisjonsrikt natur- og kulturlandskap. Målet er at to år etter 
åpning av vegen skal turister tro at vegen alltid har vært der og kun er 
reasfaltert.»

Driftskontraktens intensjon: «Vegens sideterreng skal igjen bli en
del av dalens natur- og kulturlandskap.»

SKJØTSEL AV VEGLANDSKAPET

Veganlegget driftes og vedlikeholdes, og skjøtsel av 
vegetasjon blir ivaretatt i driftskontrakten.

BYGGING 
AV VEGEN OG LANDSKAPET

Vegens bygges, og terrenget formes i 
dialog mellom planleggere og entreprenør.

PROSJEKTFASER EKSEMPEL E6 FRYA–SJOA
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Eksempel på konfliktkart, der områder med stor verdi er markert mørkere rødt.  Landskapet kartlegges og data innhentes under befaring.

2.2 Kartlegging og analyse

Når en ny veg skal planlegges, er det viktig å være bevisst 
på kvalitetene i landskapet og hvordan de kan ivaretas. 
Gjennom kartlegging og analyser kan man finne alternative 
veglinjer som tar hensyn til kvalitetene i landskapet, forkaste 
alternativer som har stor negativ innvirkning på verdifulle 
områder, og avdekke områder som bør utredes nærmere. 

Det finnes ulike metoder for å kartlegge og analysere et 
landskap, blant annet metoder for steds- og landskapsanalyser 
som er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712 - 
Konsekvensanalyser [33]. Håndboka omtaler blant annet 
analyser av landskapsbilde, naturmangfold, kulturmiljø og 
estetiske og visuelle kvaliteter. Man kan bruke ulike analyser, 
som for eksempel verdi- og sårbarhetsanalyser, for å vurdere 
ulike alternativer mot hverandre og for optimalisering og 
siling. Dette kan gi besparelser ved at det redusere konflikter. 

I de fleste tilfeller vil vegen være et betydelig teknisk inngrep. 
Et stort inngrep behøver ikke nødvendigvis bety at vegen og 
dets elementer representerer et negativt innslag i landskapet. 
Et velformet stort veganlegg kan også bli oppfattet som et 
positivt element som tilfører landskapet nye kvaliteter. 

En rekke forhold vil avgjøre om en veg er vellykket eller 
ikke, men generelt kan man si at en veg med gode estetiske 
kvaliteter 
• er lagt slik i terrenget at vegen tar hensyn til landskapets

fysiske form og framstår som en naturlig del av
landskapet

• har en harmonisk linjeføring
• har et velformet sideterreng uten skjemmende

terrenginngrep
• gir en god reiseopplevelse

Landskapet legger premisser for vegens lokalisering. For å 
finne en god veglinje må terrengform, retning og skala legges 
til grunn. Store veganlegg bør forankres i de store dragene 
i landskapet, mens en mindre veg kan finne støtte i mindre 
terrengformer, vegetasjon og bebyggelse. Det gjelder å 
forestille seg opplevelsen av vegen, både som reisende og når 
vegen blir sett fra omgivelsene. Vegens rytme skal oppleves 
naturlig, og vegens kurvatur skal være intuitiv.
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PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET

2.2.1 Ulike landskapstyper

Landskapets fysiske miljø og de visuelle forholdene varierer 
i ulike landskap. Vi kan karakterisere landskapstypene både 
ved landskapets fysiske form og ved elementene det består av, 
blant annet land- og terrengformer, elver og vann, bebyggelse, 
vegetasjon, dyrka mark og kulturlandskap.

Vegen må lokaliseres med utgangspunkt i de elementene 
som har størst betydning for landskapets karakter. For 
eksempel byr et trangt og lukket vestlandslandskap på andre 
utfordringer enn et åpent kulturlandskap på Østlandet. 

Innen vegbygging er det relevant å skille mellom dallandskap, 
høgfjell- og viddelandskap, flatbygdenes kulturlandskap, 
fjordlandskap, skogskledd kollelandskap og heilandskap, 

E16 Lærdal - Filefjell. Vegen er lagt skånsomt i et mektig fjellandskap.

kystlandskap og store skogsområder. Statens vegvesens 
Rapport 300 - Vegen i landskapet. Om vakre veger [16] utdyper 
de ulike landskapstypene.

Hver landskapstype har sine typiske trekk som legger føringer 
for hvordan man bør lokalisere og forankre vegen ut ifra 
landskapets topografi. 

For å oppnå samsvar mellom landskapets formasjoner og 
vegens geometri er det noen fellestrekk og regler man har for 
disse seks ulike landskapstypene. Se også Vegens lokalisering 
og vegestetikk [53] for ytterligere informasjon. 
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Dallandskapet omfatter store dal- og fjordsystemer der fjordsjøer også inngår. Høyfjells- og viddelandskapet består av åpne fjellplatåer og sletter med rolige, 

rullende former.

Dallandskap er karakterisert ved langsgående hoved-
strukturer som består av lineære elementer som terreng, elver, 
veger, bebyggelse osv. Det kan være trange eller brede daler, 
ofte med en elv eller innsjø i dalbunnen.

Råd for lokalisering: 
• Vegens kurvatur bør følge strukturen til dalen og

eventuelt strandlinja. Ved brede daler kan vegens
kurvatur i større grad avvike fra strandsonens kurvatur
enn ved trangere dalrom.

• Veg på fylling i strandsonen bør unngås om det er mulig.
• Vegen bør forankres visuelt til jord- og beite- landskapets

terrengform eller vegetasjonsmønster.
• Vegen bør ikke dele opp visuelt viktige kulturmiljø.

Høgfjells- og viddelandskap er karakterisert av åpne 
fjellpartier og sletter med myke former. Det åpne landskapet 
vil være visuelt sårbart for tekniske inngrep og kan være 
vanskelig å revegetere.

Råd for lokalisering:
• Vegen bør følge de overordnede landskapsformene.
• Vegens bør lokaliseres slik at den gjør seg nytte av

tregrensa og den forankringen som vegetasjon kan gi.
• Vegens sideterreng med fyllinger og skjæringer bør

bearbeides for gjøre inngrepet mindre synlig.
• Vegens sideterreng bør revegeteres med stedegen

vegetasjon.

Flatbygdenes kulturlandskap er karakterisert av det åpne, 
vidstrakte jordbrukslandskapet som er delt opp i større og 
mindre rom av partier med skog med spredt bebyggelse. 

Råd for lokalisering:
• Vegen bør lokaliseres for å harmonere med

landskapsformene og forankres i de naturlige linjene i
terrenget.

• Vegen bør legges i, ikke på, landskapet. Man bør unngå
høye og markerte fyllinger.

• Vegen bør legges i god avstand fra bebyggelse.

Fjordlandskap er karakterisert av langsgående 
hovedstrukturer hvor både vegene, bebyggelsen og vannet 
ligger som langstrakte belter. Trange fjordarmer med bratte 
fjellsider og til dels smale belter mellom fjellsidene og sjøen 
kan være et annet hovedtrekk.

Råd for lokalisering: 
• Vegens sideterreng bør framstå som en naturlig

forlengelse av dalsiden.
• Fyllinger som kan revegeteres, med stedegen vegetasjon

bør velges framfor høye skjæringer.
• Rassikringstiltak bør utformes slik at de ikke blir for

skjemmende og eksponert.
• Fyllinger i fjorden bør unngås.
• Bruene bør ligge vinkelrett på landformen.
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Kystlandskap. Et småskala landskap ute i havgapet.

Flatbygdenes landskap er det åpne og vidstrakte kultur- og jordbrukslandskapet.

Skogsområder, kupert kollelandskap og heilandskap karakteriseres av mindre 
daldrag med ulike retninger.

Fjordlandskap med fjordarmer og bratte fjellsider. 

Skogskledd kollelandskap og heilandskap omfatter det 
skogkledde kollelandskapet og det åpne heilandskapet uten 
høy vegetasjon.

Råd for lokalisering:
• For å begrense terrenginngrepet bør vegens kurvatur

tilpasses landskapsformene i størst mulig grad.
• Høyhastighetsveger med krav om store kurveradier bør

forankres i landskapets overordnede former

Kystlandskap har et stort spenn, fra strender, lave øyer og 
svaberg til steile oppstikkende fjell langs kysten.

Råd for lokalisering: 
• Landskapets skala og den sparsommelige vegetasjonen

gjør landskapet visuelt sårbart. Vegen må legges
skånsomt i terrenget og ikke båndlegge mer areal enn
nødvendig.

• I dette landskapet vil brukonstruksjonene ofte være
veldig synlige. Dette må man ta hensyn til ved
lokalisering.

• Spesielle utfordringer ved landskapstypen er å bevare den
urørte naturen, sikre seilingshøyde og legge til rette for
fergefrie forbindelser.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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2.2.2 Landskapsrom, randsoner og skala

Landskapsrom. De ulike landskapstypene består ofte av flere 
landskapsrom. Disse kan være dannet av terrengformasjoner 
og vegetasjon. Vegetasjon og den vertikale delen av terrenget 
danner «veggene». Vann og de flate partiene danner «gulvet» 
i landskapsrommet. Innenfor det store, overordnede 
landskapsrommet kan man finne flere mindre rom. Disse 
er ofte avgrenset av landskapselementer som terrengformer, 
vegetasjon og bebyggelse. Rommene kan være store eller små, 
lukkede eller åpne, og veksling mellom disse skaper variasjon.

Randsoner i landskapet er overgangen mellom områder med 
forskjellig karakter. De kan være dannet av terrengformer, 
vann og vegetasjon, og opptrer som markerte linjer eller drag 
i landskapet. 

Skala. Opplevelsen av vegen og landskapet avhenger ikke bare 
av vegens dimensjon, men også av størrelsesforholdet mellom 
vegen og det landskapet vegen går gjennom. For eksempel 
vil en stor veg i småskala landskap kreve større tilpasninger 
for at vi skal kunne oppnå gode estetiske kvaliteter, mens vi 
med en liten veg i småskala landskap lettere vil kunne oppnå 
naturlige, myke linjer som følger terrengformene. 

Størrelsesforholdene vil variere langs en vegstrekning, og 
bestemmes av alle mønstrene og elementene landskapet 
inneholder. Det gjelder både landformene, som daler, åser 
og fjell og andre elementer, som vegetasjon, bebyggelse, 
arealbruk og vann.

Stor veg i småskala landskap.

Vegen følger randsonene i landskapet og ligger i overgangen mellom terreng-
formene med vegetasjon og åpen mark. 

Overgangen fra et lite til et stort landskapsrom gir den reisende 
opplevelser langs vegen.

Mindre veg i småskala landskap.
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Når vegen som et linjeelement legges i landskapet, vil den 
framtre som en del av landskapsmønsteret. Ved lokalisering 
av vegen har man tre «hovedprinsipper»[53]: 

• Vegen kan underordne seg landskapet ved at den gis
en myk linjeføring hvor man tilpasser skjæringer og
fyllinger til tilstøtende terreng.

• Vegen kan understreke terrengets karakter ved at vegen
forankres i terrengformene som for eksempel randsoner,
eller ved at vegen følger høydedragene i terrenget.

• Vegen kan dominere landskapet ved at den gis en «stiv»
linjeføring både i horisontal- og vertikalkurvaturen.
Dette medfører gjerne høye og eksponerte fyllinger og
skjæringer samt lange, dominerende brukonstruksjoner
ved kryssing av daler, elver og fjorder.

2.3.1 Overordnede formingsprinsipper 

For å forankre veganlegget i landskapet bør vegen lokaliseres 
med utgangspunkt i de landskapsformene som har størst 
betydning for landskapets karakter. Ved å lokalisere vegen 
langs randsonene i landskapet kan man forsterke terrengets 
karakter i stedet for å splitte det opp.

For å tydeliggjøre problemstillingene er de ulike 
komponentene i landskapet behandlet hver for seg. Dette er 
en forenkling av virkeligheten og vil aldri være helt dekkende 
i en konkret situasjon[16]. 

Landform og terrengform
• Vegens retning bør følge retningen på terrengformene, og

eventuelt understreke dem.
• Vegen bør finne støtte i de terreng- og landformene eller

mønstrene som harmonerer med vegens dimensjoner.
En veg med stiv kurvatur bør følge de overordnede
terrengformene. Mindre veger bør følge de mindre
terrengformene.

• Vegen bør ligge inntil overgangene i terrenget. Avstanden
vil variere med terrengets form og skalaforholdet mellom
veg og landskap. I åpne, flate landskap bør vegen følge
større landskapsformasjoner og hoveddrag i terrenget, og
kan legges med større avstand til terrengformene.

• Vegen bør ikke lage siktskår i landform eller terrengform,
bryte åslinjer eller horisontlinjer.

• Kryssområdene bør ligge der landformer/ terrengformer
møter hverandre.

Vegen er lokalisert med hensyn til terrengformene i landskapet.

Vegen bør ligge inntil overgangene i terrenget.

Vegen følger ikke terengformene i landskapet. 

2.3 Lokalisering av veglinje

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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• Der det ikke er mulig å unngå skjemmende
terrenginngrep, bør nytt landskap formes med
utgangspunkt i eksisterende omgivelser.

• For å få en god tilpasning til landskapet er det ofte
nødvendig å forme nytt terreng eller etablere nye
randsoner for å skape en visuell sammenheng mellom
vegkorridoren og det tilgrensende landskapet.

Vegetasjon
• Inngrepene bør begrenses for å kunne bevare verdifull

vegetasjon.
• Vegen bør støtte opp under eksisterende

vegetasjonsmønster, både i natur- og kulturlandskapet.
• Vegen bør ikke lage siktskår gjennom skog.
• Vegetasjon kan dempe fjernvirkninger av skjemmende

inngrep og skape buffersone mot bebyggelse/
næringsareal og reparere / binde sammen fragmenterte
vegetasjonsområder.

Elver og vann
• Elver og vann er verdifulle elementer i landskapet. For å

unngå nærføring, og for å sikre mot flom, kan veglinja
med fordel legges høyt i terrenget.

• Vegens retning bør følge strandsonens retning. For at
vegen skal ligge horisontalt er det ofte nødvendig å forme
nytt terreng og etablere ny vegetasjon.

• Dersom vegen må ligge på fylling i vannet, kan omfanget
av fyllingen reduseres med bruk av vegmur.

• Dersom vegen følger strandsonen, bør man opprette
forbindelse med terrenget innenfor og etablere ny
strandsone på utsiden av fyllingen. I noen tilfeller bør
en vurdere å etablere en ferdselsmulighet på utsiden av
vegfyllingen i strandsonen.

• Hvis vegen må krysse elv, innsjø eller fjord, bør dette skje
der det er smalt, dersom det passer med vegens øvrige
kurvatur.

Vegen ligger inntil overgangen mellom trevegetasjon og åpen mark. Vegen bør ha tilstrekkelig avstand til strandsonen så den ikke kommer i 
konflikt med elv, innsjø eller fjord.  

Kryssing av elver og vann bør skje der det er smalt, dersom det er naturlig. Vegen støtter opp under eksisterende vegetasjonsmønster. 
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Bebyggelse
• Vegen bør ligge i god avstand fra bebyggelse.
• Vegen bør legges slik at behovet for støyskjerming

begrenses.
• En ny veg bør ikke gå gjennom og dele opp

sammenhengende områder med bebyggelse.

Dyrka mark og kulturlandskap
• Vegen bør ikke krysse et åpent område uten forankring i

vegetasjon eller terrengformer.
• Vegen bør ligge inntil overgangene mellom trevegetasjon

og åpen mark.
• I veganlegg med masseoverskudd kan det være aktuelt å

benytte jordmasser til å opparbeide ny framtidig dyrka
mark.

• Vegen bør ta hensyn til særpreget ved og verdifull
vegetasjon i kulturlandskapet.

• Eksisterende bruk skal opprettholdes i størst mulig grad.

Vegen ligger inntil overgangen mellom dyrka mark og kulturlandskap

Vegen bør ligge i god avstand fra og hindre oppsplitting av bebyggelse.

Vegen bør lokaliseres slik at behovet for støyskjerming begrenses. 

Vegen bør ligge inntil overgangene i kulturlandskapet.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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2.3.2 Overordnede linjeføringsprinsipper

Se også Statens vegvesens Håndbok N100 – Veg og 
gateutforming [10] , Håndbok V120 – Premisser for geometrisk 
utforming av veger [21] samt Håndbok V121 – Geometrisk 
utforming av veg- og gatekryss [22] .

En trafikksikker og vakker veg med god kjørekomfort må 
tilfredsstille mange krav [53]. Viktige premisser er at
• vegen har en jevn linjeføring som gir et forventet jevnt

fartsnivå. Dette vil si nabokurver med tilnærmet samme
krumningsradius og som vekselsvis krummer mot høyre
og venstre.

• vegen er forankret i landskapet. Det må være samspill
mellom vegens skala (dimensjoner) og terrengets skala.

• vegen har gode siktforhold.
• vegen gir en entydig informasjon om vegens videre

geometriske forløp basert på synsinntrykk føreren får av
vegen og tilstøtende terreng, vegetasjon eller lignende.

• vegens sideterreng er sikkert utformet.

Romkurve. Vegens fysiske form prosjekteres som en 
tredimensjonal form, sammensatt av mange geometriske 
elementer. Projeksjonene i horisontal- og vertikalplanet, samt 
tverrprofilet, utgjør en romkurve. 

Det er perspektivbildet, og ikke de tre projeksjonene hver for 
seg, som gir oss synsinntrykket av vegen når vi er trafikanter. 
I den sammenhengen er det viktig å være klar over hvordan vi 
oppfatter synsinntrykket av ulike elementer i horisontal- 
og vertikalkurvaturen samt vegens tverrprofil. 

I en ideell veglinje oppfattes de tre projeksjonene som en 
helhet, og vegen har slake kurver som gir en mild, rytmisk og 
svingende bevegelse for den reisende. Dette gir en god visuell 
opplevelse, sett både fra vegen og fra omgivelsene, samtidig 
som den gir god framkommelighet og økt trafikksikkerhet. 
En slik linjeføring krever nøye planlagt og konstruert samspill 
mellom geometri og landskap. 

Når horisontal- og vertikalkurvepunktene faller sammen oppnås en jevn 
romkurvatur. 

Kurvepunktene til vegens horisontal- og vertikalkurvatur skal i størst mulig 
utstrekning være sammenfallende. 

Terrenget kan utnyttes for å finne støtte til den visuelle føringen av vegen. 

horisontalgeometri: viser kurvatur

vertikalgeometri: viser stigningsforhold

Den gamle vegen følger de mindre terrengformene og vegetasjonsmønsteret. 
Den nye vegen følger de større landskapsformene.



27

Estetisk sett er det utformingen av den tredimensjonale 
romkurven som er viktig. Horisontal- og vertikalkurvaturen 
skal derfor planlegges slik at de i kombinasjon danner en 
romkurve som har en jevn og rytmisk form. 

Idealer for god linjeføring. For å oppnå en god veglinje av 
både teknisk og ikke-teknisk karakter er det flere krav som 
må oppfylles [53].

De tekniske kravene innebærer at kurvepunktene til vegens 
horisontal- og vertikalkurvatur i størst mulig utstrekning skal 
være sammenfallende. Høybrekk bør fortrinnsvis benyttes i 
skjæring og lavbrekk i fylling, høybrekk i utkurve og lavbrekk 
i innkurve. Man oppnår god rytme i linjeføringen ved å la 
alle kurver følges av motsatt krummede kurver, dvs. vekselvis 
høyre- og venstrekurver. Horisontalkurvene bør være i 
samme størrelsesorden, mens vertikalkurven bør være like 
lang som horisontalkurven. 

Eksempel 2: Kurve med myk linjeføring på tofelts veg.

Eksempel 1: Ideell linjeføring, veg med jevne s-kurver.

Ved å bruke kurver framfor rettlinjer og ikke for 
store radier unngås knekk og sprang. Det gir en myk 
linjeføring, og bør tilstrebes i de fleste tilfeller. Vegens 
funksjon og forutsetningene i landskapsrommet styrer 
hvor myk linjeføringen bør være. Dersom man har «stor» 
retningsendring i horisontal- og/eller vertikalkurvaturen, er 
det viktig at denne retningsendringen blir utjevnet over en 
«lengre» strekning [53].

De ikke-tekniske kravene består i å utnytte terrenget og de 
formasjonene som finnes der, som støtte til den visuelle 
føringen av vegen. Linjeføringen skal sammen med terrenget 
gi trafikantene informasjon om vegens forløp, også kalt optisk 
ledning. Spesielt i høybrekk må det sikres god optisk ledning. 

Eksempel 4: Uheldig eksempel med ondulerende rettlinje. Vegen følger     
vertikalplanet (terrenget).

Eksempel 3: For liten vertikalkurvatur i forhold til horisontalkurvatur.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Vegen skal ha en kontinuitet, harmoni, rytme og utvikling. 
Det er viktig at det er harmoni mellom vegen og landskapet 
omkring samt mellom de ulike vegelementene som 
linjeføring og vegbredde. 

Kurvekombinasjoner som bør unngås. Når horisontal- og 
vertikalkurvaturen (romkurvaturen) ikke er sammenfallende 
eller det ikke er samspill mellom romkurvaturen og 
landskapet, får vegen en lite harmonisk linjeføring. Det kan i 
mange tilfeller også være negativt for trafikksikkerheten. 

Store endringer i vertikalplanet, som gjerne henger sammen 
med at vegens vertikalkurvatur nært følger et kupert terreng, 
vil medføre at trafikantene ser vegen stykkevis. Dette kan 
gi trafikkfarlige situasjoner der møtende kjøretøy kan være 
skjult i lavbrekk. 

Spesielt bør man unngå ondulerende (bølgende) rettlinjer, da 
rette strekninger innbyr til forbikjøring. Se eksempel 4.

I eksempel 5 og 6 ligger vertikalkurven i sin helhet inne i 
horisontalkurven, men vertikalkurven er for kort i forhold 
til horisontalkurven. Det kan da se ut som om vegen på 
dette strekket består av tre horisontalkurver istedenfor en, 
og vegen får en skjemmende svank. Det er derfor viktig at 
vertikalkurven er tilstrekkelig lang. Der hvor horisontal- 
og vertikalkurvaturen ikke sammenfaller, vil sprang i 
perspektivet medføre at deler av vegstrekningen blir skjult. 
Dersom man legger inn en litt stivere vertikalkurvatur som 
sammenfaller med horisontalkurvaturen, vil linjeføringen 
blir mer harmonisk, og man unngår at deler av vegen er 
skjult. Alternativt må horisontalkurvaturen endres, slik at 
den sammenfaller med vertikalkurvaturen. 

Eksempel 5: Manglende koordinering mellom horisontal- og vertikalkurvaturen. Her er vertikalkurvaturen for kort i forhold til den lange horisontalkurven [52].

Eksempel 6: Kort vertikalkurve kan gi knekk i linjeføringen. For å ungå dette må kurvene være tilstrekkelig lange, og det er som oftest siktforholdene som 
bestemmer vertikalkurvenes minste størrelse [52].
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Den optiske ledningen kan være misvisende dersom vegen 
skifter retning på en bakketopp. Dette er trafikkfarlig og bør 
unngås. 

Dersom romkurvaturen ikke gir tilstrekkelig god optisk 
føring, kan ulike virkemidler benyttes som avbøtende tiltak. 
Både sideterreng, beplantning, lysstolper eller lignende kan 
bidra til å sørge for riktig optisk ledning. 

Knekk i linjeføringen oppstår når små radier knyttes 
sammen med rettlinjer, og en kurve ikke oppleves som en 
bue. Dette medfører en dårlig kontinuitet i romkurven, og 
gir dårlig tilpasning til terrenget. Dette kan forekomme ved 
at linjeføringen i horisontalplanet eller i vertikalprofilet 
har knekk, eller det kan oppstå dersom kombinasjonene 
av vegelementene i horisontalplanet og vertikalprofilet er 
uheldige. Se eksempel 7 og 8.

Eksempel 8: Knekk og sprang i vegbanen gir dårlig romkurve

Eksempel 7: Dårlig linjeføring på flere veger.

Eksempel 10: Vegens linjeføring resulterer i siktskår. 

Eksempel 9: Vegen er kurvet for å unngå siktskår. 

Siktskår er en åpning gjennom et sammenhengende 
vegetasjonsbelte eller en terrengform som gir sikt fra et rom 
til et annet. Siktskåret framstår som et unaturlig hakk som 
bryter kontinuiteten i landskapsformen. En lang rettstrekning 
gjennom et høydedrag, et vegetasjonsbelte eller en skog kan 
forårsake siktskår når disse krysses på tvers. Siktskår kan 
unngås ved å legge vegen i kurve med vinkelpunktet midt 
inne i skogen, vegetasjonsbeltet eller på høydedraget. Se 
eksempel 9 og 10.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Bruer og tunneler er viktige elementer i veganlegg. En bevisst 
plassering av konstruksjonene tilpasset landskapets topografi 
og grunnforhold vil bidra til en bedre opplevelse av vegen i 
landskapet. 

Ved å identifisere behovet for brukrysninger i en tidlig 
fase kan konstruksjonene legge premisser for hvordan 
vi legger veglinja. Dette vil også kunne bidra til en god 
landskapstilpasning. Både grunnforhold og linjeføring vil ha 
betydning for valg av brutype.

En god visuell overgang mellom veg og bru betyr at overgangen mellom de 
ulike vegelementene ikke oppdages. 

En rett bru vil her gi en knekk i perspektivet. 

Brua henger sammen med vegens linjeføring og gir god optisk ledning. 

Formingsprinsipper for linjeføring av bruer:
• Brua bør forankres i naturlige høydedrag i terrenget og

krysse der elva/dalen er smalest.
• Brua bør legges tilnærmet vinkelrett over elv, daldrag

eller veg som krysses, slik at vertikalkurvaturen blir
tilnærmet horisontal.

• Overgangsbruer bør ha en rett linjeføring med
symmetrisk plasserte landkar.

• Lange bruer bør ha en linjeføring som er tilpasset
landskapets retninger. Landskapsrommet bør gå
kontinuerlig under brua. Brua bør trekkes innover
landsiden til den treffer naturlige høydedrag i landskapet.

• I byer bør linjeføringen tilpasses bylandskapets retninger.
• Ny bru som legges i nærheten av en eksisterende bru,

bør ha en linjeføring som harmonerer i horisontal- og
vertikalplanet. Det er en fordel om bruene har god
avstand til hverandre.

God kontinuitet i romkurven hvor de ulike vegelementene går i ett. 
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En optimal plassering av en tunnelportal er vinkelrett på en 
fjellvegg eller et naturlig høydrag i terrenget. Store, synlige 
forskjæringer ved portalområdet bør unngås der hvor de 
i stor grad skiller seg fra landskapets øvrige fysiske miljø. 
Plassering av teknisk bygg i tilknytning til tunnelportal bør 
planlegges i tidlig fase slik at de integreres i anlegget på en 
god måte.

Formingsprinsipper for lokalisering av tunnelpåhugg:
• Påhugget bør lokaliseres der hvor fjellveggen er bratt.
• Tunnelportalen bør trekkes fram for å gi tilstrekkelig

plass for tilbakefylling i området bak portalen.

Eksempel på hvordan alt synlig fjell er skjult av løsmasser. Dette kan i noen 
tilfeller kreve en noe lenger portal.

Eksempel på bruk av natursteinsmur i kombinasjon med oppfylling i 
bakkant. 

Eksempel på hvordan natursteinsmur rammer inn tunnelportalen.

Eksempel på hvordan løsmassene er lagt tilbake i påhuggsområdet med samme 
helningsgrad og uttrykk som tilgrensende terreng.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET



Vekslende utsikter og landemerker langs vegen.

Lukket rom. Åpent rom.
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2.3.3 Reiseopplevelse

Vi legger til rette for god reiseopplevelse gjennom å utnytte 
og framheve positive kvaliteter i landskapet. Gjennom 
planlegging kan vi styre hva som kommer i den reisendes 
synsfelt, for eksempel vakre og interessante partier i 
landskapet. 

Det gjelder å visualisere den framtidige reisen, og vi kan 
bruke flere metoder for å oppnå dette. Helt enkelt kan vi lage 
et rytme- og opplevelsesdiagram med utgangspunkt i vegens 
lengde og planlagte hastighet. Reiseopplevelse og metoder for 
kartlegging er gitt en mer utdypende omtale i Rapport 300 - 
Vegen i landskapet. Om vakre veger [16].

Følgende kriterier vil ofte være aktuelle for å vurdere 
reiseopplevelsen: 

Sekvenser er en serie områder med visse fellestrekk, gjerne 
landskapsrom. Rommene kan være åpne eller lukkede, 
små eller store. Veggene i rommet er gjerne åser, skog eller 
bebyggelse. Vegen forbinder de ulike landskapsrommene. 

Referansepunkt. Langs ruta vil det ofte finnes spesielle 
områder som skiller seg fra resten av omgivelsene, såkalte 
referansepunkter. De markerer milepæler på reisen og kan 
være områder med spesielle kvaliteter i omgivelsene, som 
vakre kulturlandskap eller utsyn fra vegen. Det kan også 
være enkeltobjekter som monumentale trær eller spesielle 
bygninger eller bygningsmiljøer. 

Ca 40° ved 100 km/t
Ca 75° ved 70 km/t



Vegens kurve gir mulighet for å se en større del av landskapet. Her fra rv.3, 
Østerdalen.

Kunst langs rv. 3 Østerdalen bidrar både til reiseopplevelse og økt 
trafikksikkerhet. 

Solitærtre i Maridalen

Vegetasjonsrydding beriker reiseopplevelsen. Her fra rv. 862, Senja. 
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Rytmen henger sammen med sekvensene og graden av 
inntrykk. I et optimalt rytmeforløp bør det være tilstrekkelig 
med opplevelse til at reisen er interessant og tidsrammen på 
rytmeforløpet er fra tre til åtte minutter.

Trafikantene må ha en utsikt i fem sekunder for å danne 
seg et klart inntrykk av motivet. Det tilsvarer en strekning 
på 125 m i 90 km/t. I et landskap med liten stimulans bør 
vegen planlegges for å motvirke en monoton reiseopplevelse. 
Opplevelsesfattige strekninger bør ikke være lengre enn at 
trafikantene passerer dem på tre til fire minutter. 

Drift og vedlikehold. Vi kan styrke reiseopplevelsen gjennom 
bevisst drift og vedlikehold. For eksempel kan vi ivareta 
utsyn gjennom å rydde vegetasjon langs vegen. Skjøtsel av 
veglandskap omtales i kapittel 4. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Eksempel på naturlig revegetering av vegens sideterreng .

Gjennom regulering fastsetter vi hvordan, og til hvilke 
formål, vi kan utnytte arealene innenfor planen og eventuelle 
vilkår knyttet til bruken. Det er derfor en fordel å komme 
så langt ned i detaljeringsgrad som mulig, så tidlig som 
mulig, for å kunne se helheten og eventuelle konsekvenser av 
tiltaket.

2.4.1 Jord- og massehåndtering

En ryddig og oversiktlig massehåndtering er viktig 
av mange årsaker, også estetiske. En helhetlig strategi 
for massehåndtering under både planleggings- og 
utbyggingsfasen sikrer en gjennomtenkt bruk av massene.

Overskytende jord- og steinmasser må håndteres på en 
hensiktsmessig måte, og det må settes av tilstrekkelig areal 
til dette i reguleringsplanen. Bruk av overskuddsmasser 
til terrengforming og bakkeplanering utover det som 
er nødvendig, må vurderes særskilt. Dette gjelder også 
overskuddsmasser som skal plasseres på regulert deponi på 
anlegget. Statens vegvesens Håndbok N200 - Vegbygging [12] 
og V271 - Vegetasjon i veg- og gatemiljø [31] beskriver dette 
nærmere.

Under følger en oversikt over de viktigste massetypene som 
man må ta hensyn til ved planlegging og utbygging:

Vegetasjonsdekke, toppjord og toppmasser. Veganlegg 
gjennom naturområder kan restaureres økologisk ved at 
de stedlige toppmassene som inneholder frø, sporer og 
plantedeler, legges tilbake på toppen av undergrunnsmasser 
(naturlig revegetering).

Undergrunnsjord. Dette er jordmasser som ligger under 
topplaget, og som i liten grad inneholder spiredyktige frø 
og plantedeler. Man må vurdere bruken ut fra jordtype og 
egenskaper.    

Vekstjord. Dette er jord som er egnet som dyrkningsmedium 
for planter i grøntanlegg, og som ikke skal inneholde 
spiredyktig ugrasfrø eller rotdeler av ugras.

Matjord. Dette er dyrket jord med høyt moldinnhold. 
Matjorda er en verdifull ressurs og bør ikke blandes med 
andre jordmasser. 

Myr. Dette er et økosystem med høy grunnvannstand hvor 
nedbrytingen av dødt, organisk materiale går langsomt. Det 
øverste sjiktet kan bearbeides og benyttes til produksjon av 
vekstjord og/eller matjord. 

Maskinsand. Subbus eller maskinsand dannes ved produksjon 
av knust stein. Dette egner seg fint som harde dekker på for 
eksempel rasteplasser eller gangstier.

Jord som må håndteres spesielt. Eksempler på dette er jord 
med rødlistede arter, fremmedlistede arter, forurenset jord, 
alunskifer etc. 

2.4 Utforming av terreng

Korrekt masselagring krever store arealer som må sikres gjennom regulering.
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Skjæringshelning bør vurderes ut fra de stedlige forutsetninger. 

Bergskjæringer vil ofte gi det arealmessig minste inngrepet i 
sidebratt og sterkt kollete terreng. For at terrenginngrepene 
ikke skal framstå som skjemmende, bør de ha en høyde, 
avgrensing, form, farge og overflatestruktur som gjør at de 
skiller seg minst mulig fra omgivelsene. Krav som gjelder 
geologisk kartlegging og utforming av bergskjæringer og 
rapportering i ulike planfaser, er gitt i Statens vegvesens 
Håndbok N200 – Vegbygging [12]. Se også Rapport 300 – 
Vegen i landskapet. Om vakre veger [16], som gir føringer for 
utforming av bergskjæringer. 

Skjæringshelning vurderes ut fra geologiske forhold, 
grunnvann og landskapsmessige forutsetninger. Noen steder 
vil det være riktig å etterstrebe slake, åpne bergskjæringer 
for å oppnå et mer åpent vegrom. Her kan man sprenge 
bergskjæringer med helning 5 : 1 eller 3 : 1 dersom de fysiske 
forholdene ligger til rette for det og det er avsatt tilstrekkelig 
areal. Andre steder kan det være nødvendig med steile 
skjæringer, gjerne med helning 10 : 1. 

Bergnabber som står igjen utenfor sikkerhetssonen, kan 
gi variasjon til sideterrenget. Ønsker man et helt spesielt 
uttrykk, kan waiersaging gi bergskjæringen en skulpturell 
form.

2.4.2 Bergskjæringer

Overflaten på bergskjæringen. Av estetiske årsaker bør 
sprengingsarbeidet legge opp til at skjæringsveggen blir 
minst mulig opprevet. De ulike sprengningsmetodene gir 
bergoverflaten ulike uttrykk og overflater. Ønsker man et røft 
og naturlikt uttrykk, velger man en annen metode enn om 
ønsket er en slett og rett overflate. 

Stabilitetssikring. Det stilles krav til at bergskjæringer blir 
etablert slik at det ikke er fare for at stein og is faller ned på 
vegen, samt at løsmasser på skjæringstoppen blir rensket og 
sikret. Det er i utgangspunktet ønskelig med minst mulig 
bruk av sikringsmateriell. Man bør i så fall vurdere type og 
farge ut fra stedlige forhold og bergets karakter.

Avgrensning av bergskjæring defineres som møtet mellom 
bergskjæringen og jordskråning eller eksisterende terreng. 
Overgangen bør avrundes og formes uten rette, kantete 
overganger til eksisterende terreng. Bergoverflaten 
bør renskes til minimum to meter utenfor prosjektert 
skjæringstopp, mens løsmasser utenfor skjæringstopp bør 
utformes med stabil skråningshelning.

Berget er sprengt med helning 3,5:1, noe som bidrar til et åpent vegrom. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Fv. 889 Skjarvelandet, Havøysundvegen. 
Foto etter bearbeiding av bergskjæring. 

Fv. 889 Skjarvelandet, Havøysundvegen. 
Foto før bearbeiding av bergskjæring. 

Ettergivende sideterreng. En vegetasjonsdekket fylling mot 
bergskjæringen – også kalt ettergivende sideterreng – har 
flere funksjoner, blant annet trafikksikkerhet. Se Statens 
vegvesens Håndbok N101 – Rekkverk og vegens sideområder 
[11] for nærmere beskrivelse. Rent estetisk bidrar fyllingen
til å redusere eksponeringen av bergskjæringens totale høyde
samtidig som man unngår rekkverk.

Avbøtende tiltak kan vurderes ved høye og eksponerte 
bergskjæringer. Disse tiltakene kan medføre økt arealbehov 
og økte kostnader. Slike tiltak bør man vurdere allerede på 
reguleringsplannivå.

• Der det er ønskelig å dempe uttrykket av høye, lange
og eksponerte bergskjæringer, kan vegetasjonslommer
etableres utenfor sikkerhetssonen. Dette utfører man
ved å sprenge ut loddrette nisjer i bergskjæringen der
skjæringen er på sitt laveste, ved svakhetssoner eller der
det er hensiktsmessig å føre overvann ned fra terreng til
veggrøft.

• Ved å avrunde toppen av bergskjæringen mot tilstøtende
terreng vil bergskjæringen bli mer dempet i overkant, og
den visuelle høyden reduseres.

• Ved å sprenge i paller kan man bryte opp høye
bergskjæringer ved at det dannes en horisontal avsats i
berget. Dersom man etablerer pallene med tilstrekkelig
bredde, kan man tilbakeføre løsmasser for mulig
vegetasjonsetablering. Det er viktig å være oppmerksom
på at helt horisontale berghyller kan framstå teknisk og
lite naturlikt.

Eksempel på hvordan man kan avrunde en bergskjæring kan i toppen for å gi 
den en naturlig tilpasning mot eksisterende terreng.

Eksempel på hvordan en bergskjæring er sprengt med økende avstand fra 
vegen.
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Etter- situasjon. 18 år etter har vegetasjonen grodd til slik at inngrepet er ikke 

lenger er synlig.
Før- situasjon. Bergskjæring i nyetablert anlegg.

2.4.3 Terrengforming av løsmasser

Sideterrenget formidler overgangen mellom vegen og 
landskapet, og omfatter skråninger, sidegrøfter samt 
massetak og massedeponier i umiddelbar tilknytning til 
vegen. Fordelen med jordskråningene er at de skiller seg 
mindre ut fra omgivelsene enn bergskjæringer. Det skyldes 
både at man kan tilpasse helningsvinkelen til terrenget, 
og at de gir mulighet for å etablere naturlik vegetasjon 
som gir liten kontrast til omgivelsene. For krav til stabile 
skråningshelninger viser vi til krav i Statens vegvesens 
Håndbok N200 - Vegbygging [12]. Se også Håndbok N101 – 
Rekkverk og vegens sideområde [11] og V160 – Vegrekkverk 
og andre trafikksikkerhetstiltak [28] for krav til rekkverk og 
sideterreng.

Utslaking av sideterreng for å unngå rekkverk.Eksempel fra Oslofjordforbindelsen. Nytt terreng er formet med to nye 
koller på hver side av vegen i stedet for en trang sjakt.

Formen på jordskråninger. Det visuelle uttrykket på 
skråningene i løsmasser avhenger av helningsgrad, 
overflate og avgrensing. Normalt blir fyllinger lagt opp med 
helning 1 : 2, men en utslaking kan bidra både til bedre 
landskapstilpasning og til å begrense rekkverksbruken. 
Flere faktorer påvirker den endelige formen, blant annet 
geotekniske forhold, landskapsmessige forhold, krav fra 
grunneiere/naboer samt anleggets massebalanse. Generelt bør 
fyllingsskråningene gjenspeile skråningsvinkelen i landskapet. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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I et bratt og skredutsatt terreng er torver fra opprinnelig terreng lagt som toppmasser på ny fylling, slik at den glir bedre inn i terrenget. I tillegg til å bevare 

vegetasjonen i bunnen av fyllingen bidrar dette til å gjøre inngrepet mindre eksponert mot dalrommet. E6 Frya- Sjoa.

Mange steder det vanskelig å unngå høye jordskråninger. 
Dersom veganlegget ligger eksponert mot omgivelsene, eller 
av andre grunner bør nedtones, bør man vurdere følgende 
avbøtende formingsgrep:

• Overgangen mellom fylling og eksisterende terreng kan
avrundes mot eksisterende terreng, både på topp, bunn
og mot sidene.

• Toppdekket bør ha tilsvarende uttrykk som tilstøtende
terreng.

• Løsmassefyllingen kan terrasseres i slakere hyller med
vegetasjonsetablering. Dette kan imidlertid resultere i en
teknisk og kunstig utforming.

• Propellblad-prinsippet: Helningsvinkelen avtar ved inn- 
og utgang av jordskråningen for å bedre kunne tilpasses
motstøtende terreng. På denne måten blir skjæringen
mykere og mer naturtro.

Man må ta tilstrekkelig hensyn til dette ved regulering av 
arealer. 

Overflaten på jordskråninger. Det er viktig å vurdere 
landskapets karakter, vekstbetingelsene i området og 
hvilken evne den stedegne vegetasjonen har til å reetablere 
seg, før revegeteringsprinsipp velges. I utgangspunktet 
bør vegetasjonsetablering skje så raskt som mulig etter at 
terrenget er ferdig arrondert, for å korte inn den perioden 
da skråningen er mest utsatt for erosjon. Et etablert 
vegetasjonsdekke kan være med på å begrense utgraving 
som følge av overflatevann, da røttene armerer det 
øverste jordlaget og reduserer risikoen for sig og glidning. 
Sideterrenget innenfor vegens sikkerhetssone bør dekkes 
med tilnærmet steinfrie jordmasser og etableres med en jevn 
overflate for at kantslåtten skal kunne utføres. 

For å unngå at jordskråningene framstår som et skjemmende 
sår i landskapet, bør man tilpasse vegeteringen av 
sideterrenget til omgivelsene. 
• Er vegetasjonsdekket i sideterrenget sparsomt og

jordsmonnet karrig, bør også skråningen revegeteres med
skrinne jordmasser som gir grunnlag for saktevoksende
vegetasjon.

• Gjennom kulturlandskap og frodige naturtyper bør
vegens sideterreng vegeteres med jordmasser som gir
grunnlag for et grønt og frodig vegetasjonsuttrykk.
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Bruk og utforming av overskuddsmasser. I områder med 
dyrka mark og skog bør man utforme vegskråningene slik 
at arealene utenfor sikkerhetssonen i størst mulig grad kan 
inngå i de produktive arealene. Dermed blir skjøtselen 
av skråningene enklere, samtidig som man bevarer 
jordressursene, og den landskapsmessige tilpasningen av 
vegprosjektet blir bedre. Skråninger med helninger slakere 
enn 1 : 2 kan nyttes til skogplanting. Skråninger med 
helning slakere enn 1 : 3 egner seg til beiteområde, mens 
produksjonsarealer for korn eller gress krever helning på 
1 : 10 eller slakere. På anlegg med stort masseoverskudd kan 
det være gunstig å bruke overskuddsmassene til for eksempel 
bakkeplanering. De bearbeidede områdene må ikke komme i 
konflikt med hoveddragene i landskapet og naturmangfoldet. 
Se for øvrig kap. 2.4.1.

Terrengvoller. Voller og terrengformasjoner langs veglinja har 
gode egenskaper som støydempere, og terrengvoller må ses 
i kombinasjon med elementer som støyskjerm og viltgjerde. 
Ved riktig utforming kan vollene være positive elementer 
i landskapet, og man kan sikre en organisk og naturlik 
utforming ved tilgang på tilstrekkelig masse og regulerte 
arealer. Men voller kan også gi et stereotypt inntrykk, 
spesielt når de får en stram og stiv utforming. Begrenset 
areal resulterer gjerne i stramme og steile voller som er dårlig 
tilpasset landskapet for øvrig. 

For å harmonisere med landskapet bør etablering av voller 
følge noen hovedprinsipper:
• Etabler vollen med en slak, naturlik endeavslutning som

varieres i høyde og bredde.
• Tilknytt vollen til eksisterende høydepartier; med det får

man en mykere terrengtilpasning med varierende fall.
• Tilstreb at vollen og vollens topp følger vegens

horisontale linjeføring.
• Gi vollens formspråk en organisk linjeføring. Dette

vil kunne medføre at et større areal blir berørt av
anleggsarbeidet.

• Så til og eventuelt beplant vollen.

Vegetasjonsetablering på vollen kan bidra til at vollen får et 
mer avrundet preg samt en bedre tilslutning til landskapet.

I områder der det er knapt med areal, kan det være vanskelig 
å unngå en stiv linjeføring på vollen. Mindre tiltak som 
avrunding mot omgivelsene, samt å avslutte vollen med 
en 1 : 10 helning, kan bidra at den i større grad forankres i 
landskapet. 

Bygd voll: Lokalt masseoverskudd og dyktig maskinarbeid bidro til at støyvollen ble formet som en del 
av det nye, naturlike sideterrenget til vegen. 

Arbeidsgrunnlag: Prosjektert løsning viser en fire 
meter høy, stiv og teknisk støyvoll. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET



E10 Lofoten. Voll med organisk linjeføring. 
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Se også Statens vegvesens Håndbok V138 - Veger og snøskred 
[26] samt V139 - Flom- og sørpeskred [27].

Skredsikring omfatter tiltak som hindrer skred i å løsne eller 
hindrer at de treffer veg. Tiltaket er aktuelt der veglinja ikke 
kan legges utenom skredfarlig terreng, eller der det ikke er 
aktuelt å bygge rasoverbygg eller tunnel. Dette er ofte store, 
tekniske anlegg i naturlandskapet [51].

Der det ligger til rette for det, kan skredsikringstiltak stå 
fram som skulpturelle elementer eller positive kontraster til 
landskapet. Voller og murer er mye brukt og har til hensikt å 
styre eller bremse skred. Fangvoller og fangmurer brukes for 
å stanse skred før de når vegen, mens ledevoller brukes til å 
styre et skred, for eksempel over et overbygg eller en tunnel. 
Bremsekjegler reduserer energien i skredmassene. 

Fangvoller bygges på tvers av skredretningen for å stanse 
skredet før det når vegen. Vollene bør følge vegens kurvatur 
og ha god overgang til terrenget ved endepunktene. Dersom 
det må være kjørbar atkomst i bakkant av fangvollen for uttak 
av skredmasser, bør denne legges skånsomt i terrenget. 

Ledevoller etableres for å styre retningen på raset slik at det 
ledes mer eller mindre parallelt med vegen. Terrengformene 
bør legges med god forankring i landskapet, og samspille med 
vegens kurvatur og terrengformene i fjellsiden. 

Bremsekjegler bygges normalt av løsmasser, og etableres for å 
øke friksjonen av skredet langs bakken. Kjeglene må fungere 
både rasteknisk og landskapsmessig, og de blir gjerne plassert 
et stykke opp i skredløpet unna vegen.

Fv. 889 Skjarvelandet, Havøysundvegen. Fangvoll. Rv. 13 Odda. Fangmur.

2.4.4 Skredsikring
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Hålogalandsbrua, nord for Narvik i Nordland. Et landemerke. 

Konstruksjonstype, materialbruk, lokalisering samt omfang 
av terrenginngrep bør avklares i tidlig fase. I det følgende 
omtaler vi det som er viktig for landskapet.

2.5.1 Bruer 

Se også Statens vegvesens Håndbok N400 – Bruprosjektering 
[13] og V420 – Utforming av bruer [32].

Formspråk. En brukonstruksjon fører ofte til store 
forandringer i landskapet, og man bør tilstrebe en utforming 
som harmonerer med omgivelsene. Ulike konstruksjonstyper 
gir bruene ulikt utseende og ulike muligheter for tilpasning 
til landskap og terreng. Vanligvis vil bruer som har en 
slank konstruksjon, gli bedre inn i landskapet. Men i noen 
sammenhenger kan «tyngre» konstruksjoner framstå som en 
positiv kontrast til landskapet. 

Valg av konstruksjonstype og plassering avhenger derfor av 
landskapets skala og komponenter, krav til fri spennvidde 
og frihøyde, konstruksjonshøyde, grunnforhold, type trafikk 
over bru og eventuelle andre ytre miljøkrav. 

På avstand vil bruas silhuett og høyde være mest eksponert. 
Bruas plassering i landskapet, samt valg av konstruksjonstype, 
vil være avgjørende for fjernvirkningen. Nært inntil vil 
detaljer, formspråk og materialbruk bidra sterkere til 
helhetsopplevelsen. 

Bruas forhold til omgivelsene. Bruas plassering må ta 
utgangspunkt i landskapets kvaliteter, samt mer tekniske 
forhold som ikke omtales her. Som regel vil det være naturlig 
å krysse der elva, fjorden, vannet eller dalen er smalest, og 
på kortest mulig vis, det vil si i en «rett vinkel». Plasseringen 
må imidlertid sees i sammenheng med vegtraseen for øvrig 
og de landskapsinngrep den medfører. Tilstrekkelig lengde 
på bruspennet er viktig for å begrense inngrep i sideterreng. 
Store tilløpsfyllinger medfører store landskapsinngrep og 
bør unngås. Terrenginngrepene i hver ende av et bruanlegg 
er gjerne svært omfattende, noe anleggsgjennomføringen 
kan medvirke til. Iblant kan et større og mer omfattende 
inngrep bidra til en bedre og mer naturlik terrengforming 
til slutt. Terrengtilpasning kan også være å bygge nye 
landskapsformer i tilknytning til landkar og søyler. Lave 
koller og knauser egner seg godt som utgangspunkt for slike 
terrengformer, og man kan blant annet forme fyllinger som 
en del av strandlinja. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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2.5.2 Underganger og kulverter

Se også Statens vegvesens Håndbok N400 – Bruprosjektering 
[13] og N500 – Vegtunneler [14].

Kjøreveg, gang- og sykkelveg, driftsveg for jordbruk og 
viltkryssinger legges ofte i kulvert under større veger. Ulike 
funksjoner og terreng vil gi ulike føringer for utførelsen. Man 
bør særlig legge vekt på utformingen av fotgjenger-
underganger da de oppleves nært på og påvirker hvor trygt 
det kjennes å ferdes i dem. Undergangen bør plasseres på 
steder hvor det er naturlig å krysse og ha kortest mulig 
gjennomløp i fyllingen. Den bør ha romslig tverrsnitt og 
portal, god sikt gjennom og i åpningene samt belysning. 
Materialbruk og utførelse har stor betydning for hvordan 
undergangen framstår i omgivelsene. God tilpasning til 
terrenget er viktig i utformingen av støttemurer. Plasstøpte 
løsninger er ofte å foretrekke da bruk av prefabrikkerte 
betongkulverter gir mer begrensede muligheter for 
tilpasning og estetisk utforming.

2.5.3 Tunneler og portalområder 

Se også Statens vegvesens Håndbok N500 – Vegtunneler [14].

Tunnelens linjeføring, tverrsnitt, belysning, overflate- 
behandling på vegger og tak, plassering og utforming av 
vegutstyr og teknisk bygg påvirker hvordan den kjørende 
opplever tunnelrommet. Mange kjenner ubehag i tunneler, 
og det bør derfor velges løsninger som bidrar til at ferdselen 
gjennom dem kjennes positiv og trygg. 

Tunnelens dagsone omfatter området som blir berørt når man 
etablerer tunnelpåhugget, og utformingen påvirker hvordan 
tunnelen framstår i landskapet. Forskjæringer, tunnelpåhugg 
og portal medfører ofte omfattende landskapsinngrep, 
og tunnelpåhugg bør lokaliseres slik at det framstår 
som en positiv kontrast, visuelt forankret i eksisterende 
landskapsformer. Plasseringen av påhugget, lengden på 
portalen samt formingen av sideterrenget vil være viktig 
for det estetiske uttrykket. Om mulig bør påhugget ligge 
vinkelrett på en loddrett fjellvegg. Lange forskjæringer i slakt 
terreng bør unngås, både for å begrense terrenginngrepet, 
men også for å redusere fjernvirkningene dersom anlegget 
ligger eksponert til. 

Et romslig tverrsnitt på gangkulverten i kombinasjon med tilstrekkelig belysning gir myke trafikanter en god opplevelse.



43
Det grønne vegetasjonsdekket fra midtdeleren er videreført over 

portalområdet. E6, Eidsvolltunnelen.
Støyskjerming med glass bryter opp den monotone treskjermen og tillater 

utsyn.

Tunnelportalene skal skjerme vegbanen mot utrasing av stein, 
snø, is og vann. Portalens estetiske funksjon er å formidle 
overgangen fra landskapsrommet til tunnelrommet, og 
utformingen bør tilpasses stedets karakter og terreng. For 
eksempel vil en portal formet som en trakt framstå med en 
utvidet lysåpning og gi inntrykk av et åpent og innbydende 
tunneltverrsnitt.  For noen veganlegg kan målet være at 
tunnelportalen skal underordnes landskapet, og at tunnelen 
kun skal framstå som en åpning i fjellet. Andre steder kan det 
være ønskelig å utforme portalområdet som en kontrast til 
det tilgrensende området.

2.5.4 Støyskjerming

Vegen bør i størst mulig grad lokaliseres slik at man unngår 
støyskjerming. Nye veganlegg bør planlegges på en måte som 
forebygger støyplager. 

Når støyen øker som følge av nye veganlegg eller når det 
blir gjort vesentlige endringer i eksisterende veganlegg, skal 
Retningslinje T-1442, Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging [54], legges til grunn for støyskjerming.

Tiltak omfatter støyskjerming langs veg, lokal skjerming for 
enkelthus eller grupper av hus samt fasadeisolering. 

Plassering, linjeføring, materialbruk og utforming må ses 
i sammenheng med resten av veganlegget, landskapet den 
går gjennom og bygningsmiljøene som skal skjermes. I 
det følgende ser vi nærmere på tiltak som reduserer støy 
ved kilde, områdeskjerm og tiltak som reduserer støy nær 
mottaker. 

Tiltak som reduserer støy ved kilden. Som regel vil 
langsgående støyskjermingstiltak oppfattes som et 
fremmedelement i landskapet. I tillegg reduserer det 
reiseopplevelsen for vegfarende. Samtidig er dette gjerne 
den ønskede løsningen for vegens naboer og bør vurderes 
der vegen ligger i nærføring til større felt av bebyggelse. Man 
bør velge skjermingstiltakstype på bakgrunn av landskapets 
karakter og skala. Høyde og lengde på skjerm og plassering 
og materialbruk vil være avgjørende for hvordan både 
vegfarende og naboer opplever skjermingstiltaket. Samtidig er 
krav til vedlikehold avgjørende for valg av materiale.

En langsgående støyskjerm kan være en skjerm bygd i ulike 
materialer. Støyskjermen bør følge vegens geometri både i 
horisontal- og vertikalplanet. Når skjermen blir lang, eller 
når man skal følge et hellende terreng, kan den deles opp 
i mindre enheter. Skjermen bør få en god endeavslutning, 
hvor skjermingen avsluttes mot et anlegg eller en formasjon 
i landskapet. Skjermen bør gis en god detaljutforming, og et 
fargevalg som er tilpasset landskapet. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Man kan benytte materialer som tre, stein, betong, tegl og 
glass. En kombinasjon av skjerm og voll kan vurderes der det 
er tilstrekkelig areal. 

Gjennom kultur- og naturlandskap, og der man har 
tilstrekkelig areal, bør skjermingstiltaket etableres i form 
av en terrengvoll. Det er viktig å være klar over at dersom 
vollen plasseres i større avstand fra støykilde enn det som er 
forutsatt i støyberegningene, må høyden økes for å få samme 
effekt. Avhengig av jordmasser og grunnforhold kan voller 
sige i høyde etter noen år. Dette må man vurdere under 
bygging og eventuelt kompensere med en høyere voll. Se tekst 
om utformingsprinsipper av terrengvoller på side 39.

Områdeskjermer avskjermer et område i noe avstand fra 
vegen. De bør etableres for å dempe støy for flere boliger i en 
relativt tett klynge. 

Tiltak som reduserer støy nær mottaker. Støytiltak i form av 
fasadeisolering kombinert med lokal skjerming av uteplass 
vil gi redusert støy for beboer. Tiltaket bør ha en god estetisk 
utforming og være gjennomført med respekt for de naturgitte 
og bygde omgivelsene. For å få en reell lydreduksjon ved hjelp 
av vegetasjon kreves et tett vegetasjonsfelt med trær og busker 
med bredde på minst femti meter, men dette vil i stor grad 
avhenge av trafikkmengde og hastighet.

2.5.5 Støttekonstruksjoner/murer

Ideelt skal vegen lokaliseres slik at man unngår støttemurer. 
For å redusere skråningsutslag i sideterreng, for å 
kunne bevare miljøer av spesiell verdi eller for å sikre 
skredfarlige bergskjæringer bør man derimot vurdere å 
bruke støttekonstruksjoner. For krav til dimensjonering av 
støttekonstruksjoner se Statens vegvesens Håndbok N200 – 
Vegbygging [12]. 

Murens visuelle kvaliteter bør vektlegges ved valg av murtype. 
Muren bør ta hensyn til landskapets skala og karakter, og 
man bør tilpasse utforming og materialbruk til terrenget og 
miljøet rundt. En mur av betongelementer vil framstå med et 
helt annet uttrykk enn en tørrmur av naturstein. 

Støttemurer kan være både ensidige og tosidige. Her omtaler 
vi murer av naturstein, betong, gabionmurer samt armert 
jord, skråninger og voller. 

Natursteinsmurer. Det er lange tradisjoner for tørrmuring i 
veganlegg, og naturstein har til alle tider vært det viktigste 
materialet i vegbygging i Norge. Natursteinsmurer med 
stedegen karakter gir en mindre kontrast til natur- og 
kulturlandskap enn andre typer murer. Landskapets karakter 
og veganleggets størrelse bør styre valg av steinstørrelse. 
Sammen med steinens form, farge og øvrig bearbeidelse er 
steinstørrelse avgjørende for murens uttrykk.

En langsgående støyskjerm i betong og tre. Økt grad av detaljering som følge 
av nærføring til gang- og sykkelveg.

Naturstein brukt i kombinasjon med betong.
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Dersom forholdene ligger til rette for det, kan det være 
hensiktsmessig å bruke lokal stein fordi den har samme farge 
som omkringliggende fjell. Dermed glir den bedre inn i 
landskapet. Murens utforming bør tilpasses terrenget rundt, 
med tilstrekkelig høyde for stabilitet i skjæringa over. 

Murtoppen bør være så jevn som mulig uten for mange 
retningsendringer. Muren bør ha en jevn overflate uten 
synlige boremerker i front, og de største steinene bør 
plasseres i murens bunn. Det er særlig viktig at muren får 
en god avslutning mot sideterrenget. Det er viktig å være 
oppmerksom på at tørrmurer med helning 3 : 1 eller 5 : 1 er 
mer arealkrevende enn f.eks. betongmurer som kan anlegges 
med helning 10 : 1.

Betongmurer er mindre arealkrevende, men framstår ofte som 
en mindre naturlik installasjon i landskapet. Form, overflate 
og tilpasning til terreng avhenger av type betongmur, som 
det finnes et stort utvalg av. Plasstøpte betongmurer og 
murklosser av betong vil best kunne tilpasses de stedlige 
forholdene, mens prefabrikkerte betongelementer og 
glidestøp er mindre fleksible løsninger som vanskeligere lar 
seg stedstilpasse. Betong bør behandles med antigrafitti for å 
unngå tagging. Det kan være aktuelt å bryte opp monotone 
betongoverflater med relieff for å øke opplevelsen, se foto side 
44.

Gabionmurer er steinfylte nettingkurver med geometrisk 
ordnede former i ulike størrelser. De kan stables inntil og 
oppå hverandre,og brukes til å bygge opp støttemurer. Farge, 
form og størrelse på stein samt gabionmurens omfang vil 
være avgjørende for hvordan muren vil framstå.

Armert jord, skråninger og voller. Ved å bruke armering kan 
jordvoller og skråninger lages vesentlig brattere enn tradi-
sjonelle skråninger. Grønne løsninger kan være ønskelig av 
både estetiske og praktiske årsaker. De kan anlegges med en 
brattere skråningsvinkel og kan dermed være et arealbespa-
rende tiltak. I tørre og utsatte miljø kan det være utfordrende 
å drifte og vedlikeholde denne typen skråninger [55].

En gabionmur kan brukes både som mur og støyskjerm. En grå betongmur får et mer innbydende uttrykk med frodige klatreplanter.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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2.6 Vegetasjonsetablering

Se også Statens vegvesens Håndbok N100 - Veg- og 
gateutforming [10], N200 - Vegbygging [12], V271 - Vegetasjon i 
veg og gatemiljø [31] samt R89 - Etablering av trær [15]. 

Vegetasjon kan bidra til å visuelt forankre vegen til 
landskapet, gi økt reiseopplevelse og også bidra til å gi vegen 
bedre lesbarhet. Beplantning kan redusere eksponeringen 
av skjemmende skjæringer og fyllinger til veg og omgivelser 
samt skjerme lokalmiljøet. Vegetasjonsetablering i 
veganlegg bør ta utgangspunkt i landskapets karakter og 
uttrykk. Noen steder, som i et åpent jordbrukslandskap, vil 
vegetasjonsetablering i tillegg ha en økologisk rolle. 

En intensjonsbeskrivelse bør følge anlegget fra 
planleggingsfasen til drifts- og vedlikeholdsfasen. Slik vil 
intensjonene med å etablere for eksempel siktlinjer ivaretas 
også etter at veganlegget er ferdig bygd. 

Øla bru og lokalvegsbru langs E6 Frya - Sjoa. Kartutsnittet viser regulert hensynssone mellom lokalveg og ny E6 hvor eksisterende vegetasjon blir bevart. 

Noen steder må vegetasjonsbruken vurderes spesielt. 
Dette gjelder blant annet for vegens sikkerhetssone, vegens 
frisiktssone, ved faunapassasjer, langs strekninger med lav 
hastighet, langs veger dimensjonert for gående og syklende og 
langs veger med mye vilt.

Det har betydning for hvilken løsning man velger, om 
vegen berører et tidligere urørt naturområde eller ligger 
i et kulturlandskap med jordbruksarealer. Det er derfor 
hensiktsmessig å skille mellom vegetasjonsetablering i natur- 
og kulturlandskap og vegetasjonsetablering i mer parklike 
areal. 

2.6.1 Vegetasjon i natur- og kulturlandskap

I utformingen av vegkorridoren tas det stilling til om 
eksisterende vegetasjon skal stå uten tiltak, planlegges med 
tynning eller bevares. Dersom eksisterende vegetasjon skal 
bevares innenfor et anleggsområde, bør den reguleres som en 
hensynssone. 
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Vegetasjonsbruk på rasteplass stiller krav til hyppigere skjøtsel.

Dersom det planlegges ny vegetasjon, bør det klargjøres 
hvordan den skal forholde seg til eksisterende 
vegetasjonsmønster. Eventuelle forekomster av vegetasjon 
som krever spesielle tiltak, må registreres. 

Dette gjelder blant annet rødlistede arter og fremmede 
skadelige arter. Generelt bør man være forsiktig med å plante 
ny vegetasjon uten at denne har noen spesiell funksjon, da 
gjengroing er en stadig større utfordring langs norske veger. 

I kulturlandskap er det mest vanlig å sprøyteså med 
grasfrøblanding, gjerne direkte i undergrunnsjord dersom 
den er egnet.

I naturlandskap, og i andre områder fri for uønsket 
vegetasjon, som for eksempel fremmede skadelige arter 
eller åkerugras, anbefaler vi naturlig revegetering. Målet 
er å tilbakeføre arealet som er berørt av vegbyggingen, til 
opprinnelig tilstand.

2.6.2 Parklik vegetasjon

På rasteplasser, i kryssområder, i vegserviceanlegg eller på 
andre arealer langs vegen hvor det er ønskelig med høyere 
standard på grøntarealene, kan det være aktuelt å etablere 
parklik vegetasjon, blant annet for å bryte opp store, 
monotone asfaltflater. 

I planleggingen er det viktig å sikre tilstrekkelig areal for gode 
vekstforhold. Det er også viktig å være bevisst hva arealene 
krever av skjøtsel. For at anlegget over tid skal fungere etter 
intensjonene, må utformingen ta utgangspunkt i forventet 
nivå på skjøtselen. 

Planter som er spesielt plagsomme for pollenallergikere, eller 
som er giftige, bør brukes med forsiktighet eller unngås. Det 
bør ikke plantes trær som er spesielt attraktive for hjortevilt, i 
kryssområder og på rasteplasser uten viltgjerde.

Eksisterende randvegetasjon mot jordbruksmark er videreført langs 
avkjøringsrampe.

Vegetasjonsetablering over faunapassasje for å skape en sammenhengende 
vegetasjonsskjerm fra konstruksjon til eksisterende vegetasjon. 

Vegetasjon i rundkjøring. Et bevisst virkemiddel i et kryssområde for å bryte 
opp de grå asfaltflatene.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Se også Statens vegvesens Håndbok N200 – Vegbygging 
[12], V220 – Geoteknikk i vegbygging [29], V221 – 
Grunnforsterkninger, fyllinger og skråninger [30] og V271 – 
Vegetasjon i veg og gatemiljø [31].

Som følge av klimaendringene blir flom og ekstremnedbør 
stadig mer vanlig. Dette må vi ta hensyn til når vi planlegger 
veger. God vannhåndtering er vesentlig for en varig, 
trafikksikker og driftssikker veg [12]. Hvilken metode som 
velges for å håndtere vannet inn mot og gjennom veganlegg, 
har også stor betydning for den estetiske opplevelsen av 
vegen.

Nye bekke- og elveløp. Ved planlegging av ny vegtrase skal 
krysningspunktene mellom veg og vann tilrettelegges på en 
måte som gir minst mulig inngrep i vassdraget. Lokalisering, 
linjeføring og utforming av nye bekke- og elveløp må ta 
utgangspunkt i de stedlige kvalitetene, det tilgjengelige arealet 
og formålet med tiltaket. En mest mulig organisk og naturlik 
plassering samt opparbeidelse av bunn og randsoner vil være 
positivt, blant annet for den visuelle opplevelsen.

• Etabler terskler i vannvegen for å påvirke strømningen,
og vurder om det er behov for strømdempende tiltak der
bekker/elver legges om eller føres i kulvert. I tillegg er det
viktig å ivareta fiskens vandring.

• Inn- og utløpskonstruksjon. Ved etablering av
lukkede gjennomløp som stikkrenner og kulverter,
vil både inn- og utløp være utsatt for erosjon, og
behov for erosjonssikring må vurderes spesielt ved
inntaket. Naturstein vil være å foretrekke i natur- og
kulturlandskap.

Rensedam/fordrøyningsbasseng. Overvann fra veger kan 
være forurenset, og direkte utslipp kan komme i konflikt 
med gjeldende lovverk. Man må vurdere rensetiltak både i 
anleggsperioden og som varig løsning. Valg av tiltak avhenger 
blant annet av trafikkmengde, hvor sårbar resipienten er, og 
hvilken evne den har til å ta imot det forurensede overvannet.

Åpne fordrøyningsbasseng vil ligge som vannspeil i 
veganlegget. Hvordan vi utformer og tilpasser de åpne 
magasinene til terrenget, har stor betydning for hvor godt de 
renser, og  for hvordan bassenget framstår både fra vegen og 
fra omgivelsene. En åpen dam er mer driftssikker og lettere å 
drifte enn et lukket system, men båndlegger et større areal. 

Strandsone og kantvegetasjon. Elver og vassdrag er visuelle 
elementer i landskapet og har stor estetisk verdi. Der inngrep 
i strandsoner og kantvegetasjon langs elver og bekker ikke 
kan unngås, bør terrenginngrepet utformes slik at vegen 
og sideterrenget blir en naturlig del av sonen mot vannet. 
Dette kan man oppnå ved at naturlige landtunger blir mest 
mulig bevart, eller ved at kunstige landtunger blir formet. 
Dersom det er mulig, bør vegetasjonsbeltet mellom veg og 
vassdrag bevares. Ved nærføring, eller ved kryssing av elver 
og bekker, bør man legge til rette  for revegetering og naturlig 
innvandring av stedegen vegetasjon i kantsonen. 

Reetablert bekkeløp har fått en organisk og naturlik linjeføring med tett 
bunn.

Flomutsatte bekkeløp er sikret med terskler.

2.7 Overvannshåndtering
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Erosjonssikring. Behov for erosjonssikring må vurderes 
for alle vannhåndteringstiltak. Sikringsmetode avhenger 
av grunnforhold, klima og værforhold. For å unngå 
overflateerosjon er vegetasjonsetablering det mest gunstige 
visuelle tiltaket. Under vanskelige forhold kan det være 
aktuelt å bruke virkemidler som beskytter frø og jord 
mot erosjon i den første vekstperioden, samt å forbedre 
vekstvilkår og overflatestabilitet i noen år til vegetasjonen 
er godt etablert. De ulike metodene vil i ulik grad påvirke 
sideterrenget og framstå som visuelle elementer i landskapet. 

• Terrenggrøft/avskjærende grøft: En avskjærende grøft
etableres for å håndtere overflatevann som kommer fra
terrenget i overkant av skjæringstopp. Dette kan være
et til dels arealkrevende tiltak, som legger føringer for
hvordan terrenget ned mot vegen kan formes.

• Masseutskifting: Der det er særlig vanskelig å få massene
til å ligge i ro, bør det vurderes å redusere skråningens
helning eller å skifte ut masser. I områder hvor det
benyttes velgradert sprengt stein eller grov grus og pukk,
er det en fordel å etablere grasdekke. Det gir et bedre
estetisk uttrykk, reduserer erosjonsfaren og gjør det
enklere å kantslå.

Revegetering av kantsone. Lofast.

Rensedam anlagt inn mot et større veganlegg. 

Avskjærende grøfter etableres for å håndtere overflatevann. 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Eksempel på bergskjæring med utvidet grøfteprofil og fangvoll. 

• Drenerende felt med pukk eller grov grus: Der
grunnvannet kommer fram i årer eller i sjikt i
skråningen, kan vannet fanges opp ved at det etableres
skråningsdren vinkelrett på veggrøfta. For den visuelle
eksponeringen av tiltaket vil det være en fordel med
grasetablering på overflaten.

• Erosjonsnett: For å oppnå overflatestabilitet kan ulike
typer geonett og fibermatter benyttes. Det er flere
slike produkter på markedet. Materialvalg og farge er
vesentlig for hvor synlig tiltaket blir, spesielt i tiden før
vegetasjonsetablering.

Isdannelse og iskjøving på bergskjæring. Vinterstid er det 
fare for isdannelse og iskjøving når vann som dreneres 
ut av skjæringen, treffer nedkjølt berg og fryser til is. 
Utfordringene med iskjøving kan løses ved f.eks. å drenere 
skjæringen, etablere en bred grøft i overkant eller ved hjelp av 
steinsprangnett. Det bør også vurderes om grøfteprofilet kan 
utvides for å ha kapasitet til nedfall, eventuelt etablering av en 
fangvoll.

Drenering. Dreneringssystem samt dimensjonering og 
detaljutforming av grøfteprofil velges på bakgrunn av faktorer 
som blant annet trafikksikkerhet, grunnforhold, estetikk og 
terrengtilpasning. Det er i utgangspunktet to prinsipper for 
drenering av vegoverbygningen: 

• Åpen drenering: Dreneringen har dyp sidegrøft som gir
god kontroll på vannet, og er mer vedlikeholdsvennlig
enn lukket drenering. Løsningen krever et større areal på
grunn av større grøftedybde og blir et mer omfattende
inngrep enn lukket drenering. Dette kan kreve tiltak for å
ivareta trafikksikkerhet, eksempelvis rekkverk.

• Lukket drenering: Dreneringen etableres med grunn
sidegrøft, som gir en myk overgang til skjæringene.
Løsningen er mindre arealkrevende enn den åpne
løsningen og lettere å tilpasse omgivelsene. Løsningen
er derimot både mer kostbar og vedlikeholdskrevende, i
tillegg til at den er sårbar for gjentetting.

Midtdeler. En midtdeler er et areal mellom kjøreretningene 
som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som 
grøft med skrinn vegetasjon eller fast dekke. 
Bruk av filtrerende masser for å lede bort overvann vil ha 
betydning for midtdelerens visuelle uttrykk. 

En grønn midtrabatt kan redusere vegens visuelle skala 
gjennom kultur- og naturlandskap. For riksveger er normert 
bredde på midtdeler satt til fra en til to meter for å redusere 
arealforbruk og kostnader [10]. Det er viktig å tenke på 
tilgjengelighet og driftsfrekvens ved valg av dekke i midtdeler. 
En grønn midtdeler må opparbeides med skrinne, steinfrie 
masser for å oppnå et vegetasjonsdekke med begrenset krav 
til skjøtsel. 

En to meter brei midtdeler med infiltrerbare masser.
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Se også Statens vegvesens Håndbok V124 - Teknisk planlegging 
av veg- og tunnelbelysning [23], N101 - Rekkverk og vegens 
sideområder [11], V160 - Vegrekkverk og andre trafikk- 
sikkerhetstiltak [28], V134 - Veger og dyreliv [25], N500 - 
Vegtunneler [14].

Ved utforming av tekniske installasjoner i veganlegg bør man 
samarbeide tverrfaglig for å finne løsninger som ivaretar 
estetiske kvaliteter. Formspråk, materialbruk og fargepalett 
bør tilpasses landskapets kvaliteter og karakter. Terrengfor-
ming og bruk av vegetasjon kan bidra til bedre integrering og 
tilpasning.

2.8.1 Belysning

Veglys har primært vært trafikksikkerhetsmessig begrunnet, 
men er også viktig for andre aspekter som trygghet, sikkerhet, 
leselighet og orienteringsevne. Det er samtidig viktig å være 
oppmerksom på at belysning kan oppfattes som lysforurens-
ing, som kan forårsake psykologiske og økologiske problemer 
for omgivelser og mennesker [23]. Langs noen vegstrekninger 
er LED-lys og ledelys benyttet som erstatning for konvens-
jonell vegbelysning for å redusere mengden lys. Belysning i 
veganlegg kan primært deles inn i to kategorier, funksjonell 
belysning og effektbelysning. Under drøfter vi hvilke estetiske 
faktorer som bør vurderes opp mot tekniske, funksjonelle og 
økonomiske forhold. 

Funksjonell belysning. I dagslys er det visuelle uttrykket 
bestemt av stolpenes form og farge, plassering og høyde 
samt armatur og eventuell utliggerarm. Om natten er det 
kvaliteten på selve belysningen som dominerer. Da er det 
viktig å være klar over at lyset ofte vil gi visuelle forstyrrelser 
som blending, ukontrollert strølys og uønskede lysreflekser 
fra vegen. For et gitt nivå av optisk ytelse er lyspunkthøyde 
og stolpetetthet avgjørende. Antall lyspunkter bør holdes 
på et minimumsnivå, samtidig som lyspunkthøyden bør 
harmonere med omgivelsene. Dersom det benyttes midtdeler 
og viltgjerde, må det vurderes om det er nødvendig at 
veganlegget belyses i sin helhet eller ikke.

Langs veger som går gjennom daler og langs fjorder, bør 
belysningen legges på den siden av vegen som vender mot 
terrenget. Ved stadig endring av sideterrengets fallretning bør 
plassering av lysstolpen vurderes mot den visuelle ulempen 
det er å skifte side. 

I veger med midtdeler bør det vurderes om belysningen skal 
plasseres i midten eller på sidene. Ved plassering i midten vil 
det totalt sett bli færre stolper, og plasseringen kan gi en god 
retningsstabilitet for de vegfarende. 

Tosidig plassering øker antall stolper og kan begrense utsynet 
fra vegen. Plassering bør velges ut fra landskapets kvaliteter 
og skala, type sideterreng, vegetasjonsmønster og bredde på 
vegen. Lysfargen påvirker hvordan omgivelsene oppfattes, og 
bør tillegges vekt ved valg av lyskilde. 

Lysmaster med utliggere er plassert i midtdeler. E18 ved Grimstad. Tosidig plassering av lysmaster. E18 

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET

2.8 Utstyr og tekniske installasjoner
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Effektbelysning. Målet med effektbelysning er å skape kontrast 
eller oppmerksomhet på utvalgte elementer i landskapet på 
kvelds- og nattestid. Effektbelysning kan i gitte situasjoner 
bidra til økt trafikksikkerhet ved at den stimulerer sansene og 
nysgjerrigheten. Det kunstneriske grepet bør spille på stedets 
egenart og bidra til å berike opplevelsen av veglandskapet. 
Dette kan dreie seg om å unngå monotonien i en tunnel eller 
gjøre trafikanten oppmerksom på spesielle konstruksjoner 
eller elementer i landskapet.

2.8.2 Øvrig utstyr og installasjoner

Rekkverk. Det skal brukes minst mulig rekkverk, noe som 
kan oppnås gjennom bevisst lokalisering av vegen, forming 
av sideterrenget og plassering av konstruksjoner og vegutstyr. 
Velg type rekkverk på bakgrunn av ytelse og vedlikehold! I 
tillegg er det viktig å være bevisst den visuelle opplevelsen av 
rekkverket som avhenger av utforming, materialbruk, farge 
og omfang. 
• Siderekkverk: Det bør benyttes samme type rekkverk i

hele veganlegget. Et rørrekkverk gir et luftigere uttrykk
enn et betongrekkverk og bør velges der det er ønskelig å
ivareta god utsikt. For alle rekkverk bør det stilles strenge
krav til jevn og presis linjeføring, både horisontalt og
vertikalt. Rekkverket bør følge vegens linjeføring, og
avsluttes ut mot terreng om mulig. I arbeidet med å
optimalisere vegens sideterreng må man vurdere tiltak
som kan redusere eller fjerne rekkverksbehovet. Dette
kan være ved å slake ut potensielt høye og bratte fyllinger
og skjæringer, utvide grøfteprofil forbi bergskjæringer,
justere veglinja eller ved å bearbeide eller endre på
dreneringssystemet.

• Midtrekkverk: Midtrekkverk vil kunne settes opp som
dobbeltsidig i midten eller på én av sidene av midtdel-
eren dersom helningsgraden i midtdeleren er 1 : 5 eller
slakere. Ved større helningsgrad må det settes opp to
enkeltsidige rekkverk ved skråningstopp/skulderkanten
[11].

Effektbelysning av sentraløy, rv. 13, Hardangerbruprosjektet. Effektbelysning av brukonstruksjon, Smaalenene bru.
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Rørrekkverksnedføring i terreng. E18, Brokelandsheia. 

Viltgjerde. Det er ønskelig at viltgjerder er minst mulig syn-
lige, da de sammen med øvrig vegutstyr som rekkverk, skilt 
og belysning kan virke visuelt forstyrrende. For å oppnå den 
beste linjeføringen bør viltgjerdet få endelig plassering etter at 
sideterrenget er ferdig formet. Gjerdet bør følge vegens geo-
metri og ha en rolig linjeføring. Der det er mulig, bør gjerdet 
plasseres minst mulig synlig fra vegen innenfor regulert om-
råde. Plassering av viltgjerde, avslutning mot konstruksjon og 
plassering av porter bør bestemmes i samråd med viltnemnd, 
kommuner og den som er ansvarlig for driften. 
Over dyrka mark og andre åpne områder hvor det ikke er 
mulig å skjule viltgjerdet ved hjelp av vegetasjon, vil gjerdets 
horisontale og vertikale linjeføring være spesielt viktig. 

Vegetasjon kan bevares i forkant av viltgjerdet for å begrense 
eksponeringen dersom plasseringen tillater jevnlig drift og 
vedlikehold. Viltgjerde som settes inntil skogsbryn, vil også 
bli mindre dominerende i vegbildet dersom viltgjerdestolpene 
blir holdt i en mørk farge. 

Materialbruken på viltgjerdestolper og skråstag har mye å si 
for synligheten. Mot en lys bakgrunn eller et vinterlandskap 
vil galvaniserte stolper være minst synlige, mens en mørkere 
farge ofte vil være å foretrekke gjennom skogsområder og 
mot terreng. Galvaniserte stolper kan gi uheldige reflekser og 
dermed bli mer synlig enn en pulverlakkert variant [25].

Skiltbruk. Bestemmelser i skiltnormalen skal legges til grunn 
for skiltbruk og plassering, men det bør likevel tilstrebes å 
begrense skiltbruken i størst mulig grad. Baksiden av skiltpla-
ten kan gis en farge som gjør skiltet minst mulig synlig sett fra 
motsatt kjøreretning. Det bør benyttes samme type skiltmast 
i hele veganlegget. Et rør med lukket tverrsnitt vil framstå 
mindre synlig enn gittermast.

Tekniske bygg. For å oppnå best mulig integrering i veganlegg 
og landskap bør tekniske installasjoner legges inn i terrenget. 
Bomstasjoner, trafo og andre tekniske bygg som blir stående 
eksponert fra vegen, bør ha et lavmælt formspråk tilpasset 
veganleggets øvrige arkitektur. 

Viltgjerdet er trukket ned i fyllinga for å ikke være synlig fra vegen.

PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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E6 Frya -Sjoa, Gudbrandsdalen. Under anleggsperioden ble jordet anvendt som overskuddsdeponi for jordmasser. 

Byggefasen er den fasen hvor plan skal omsettes til 
virkelighet. Det er ikke en selvfølge at gode planer 
fører til gode resultater, men et gjennomarbeidet 
prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet på bakgrunn av 
prosjektets estetiske ambisjoner, er en viktig forutsetning for 
å kunne lykkes med gode visuelle kvaliteter i et veganlegg. 
Vegbygging er underlagt et komplekst og omfattende regel- 
og lovverk. Disse kravene er i realiteten ikke sidestilt med 
kravene til estetisk kvalitet, og vegnormalenes ulike krav 
fører ofte til interessekonflikter mellom ulike fagområder. 
Avveining av ulike interesser er nødvendig, og det bør 
derfor samarbeides tverrfaglig for å sikre ønsket kvalitet i 

anlegget. I anleggsperioden er det viktig å se til at løsninger 
og ambisjoner knyttet til estetisk kvalitet som er fastlagt i 
planleggings- og prosjekteringsfasen, gjennomføres.

I oppfølgingen er det viktig med god dialog mellom 
byggherre og entreprenør. Å gi entreprenøren en innføring i 
intensjonene bak utformingen av anlegget, kan være gunstig 
for å sikre et godt resultat. Det kan være hensiktsmessig å 
arrangere «grønne møter» eller andre samhandlingsarenaer 
hvor for eksempel massehåndtering og terrengforming kan 
være tema.

3 Bygging av vegen og landskapet

3.1 Oppfølging i anleggsperioden
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E6 Frya–Sjoa, Gudbrandsdalen. Tidligere var jordet oppdelt i mindre parseller med stedvis vassjuke landbruksarealer. Etter anleggsperioden ble jordet istandsatt 
med silt og matjord og hevet over flomnivå. 

Økt grad av 3D-prosjektering vil gi større forutsigbarhet 
også under bygging. Det vil likevel alltid kunne dukke opp 
uforutsette utfordringer. Det må stilles krav til vurdering av 
visuell kvalitet for løsninger som kommer til underveis.

Se også Statens vegvesens Håndbok N200 - Vegbygging [12], 
R89 - Etablering av trær [15] og V271 - Vegetasjon i veg og 
gatemiljø [31].

Jord og massehåndtering. Arbeidet med sluttproduktet 
starter første dag på anlegget. Det er derfor viktig å følge 
opp at massene mellomlagres og tilbakeføres på en ryddig 
og oversiktlig måte og i henhold til kontrakten. Blant annet 
har massene som skal tilbakeføres som toppmasser, vesentlig 
betydning for hvordan sideterrenget revegeteres og framstår 
visuelt [31].

Bergskjæringer. Alle tekniske krav til utforming og arealbruk 
er fastsatt i kontrakten med entreprenøren, men bergets 
kvalitet kan være uforutsigbart. En ytterligere bearbeiding 
av skjæringen utover det som rent teknisk er nødvendig, 
kan derfor være ønskelig, blant annet for å oppnå bedre 

stedstilpasning. Dette kan for eksempel gjelde å avrunde 
toppen av berget, eller å avrunde og tilpasse mot tilstøtende 
areal. Sikringsmetoden må vurderes fortløpende og bør i 
tillegg til de tekniske kravene også vurderes med tanke på 
estetikk og synlighet.

Terrengforming av løsmasser. Selv om terrengformingen i all 
hovedsak skal være avklart før anleggsperioden starter, kan 
formen på jordskråningene fort bli for stramme og kantete 
dersom bare terrengutslagene for terrengmodellene legges til 
grunn. For å dempe fjernvirkningene av jordskråningene er 
det viktig å sørge for en best mulig tilpasning til eksisterende 
terreng, gjerne med en avrunding av skjæringstopp eller 
fyllingsbunn. For rask vegetasjonsetablering er kvaliteten på 
jordmassene i toppdekket vesentlig.

Skredsikring. Det meste av skredsikringsarbeidet utføres 
i bratte og vanskelig tilgjengelig områder, og det kan 
være utfordrende å få til gode terrengtilpasninger. 
Landskapsmessige vurderinger undervegs i anleggsperioden 
vil være viktig for et godt og stedstilpasset resultat.
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Konstruksjoner. For de fleste konstruksjoner er det 
meste bestemt under prosjekteringsfasen. Likevel er 
det, for natursteinsmurer og andre konstruksjoner som 
krever håndarbeid og presisjon, viktig å kvalitetssikre at 
materialbruk og utførelse blir som planlagt. Det estetiske 
aspektet skal ivaretas også i anleggsfasen. 

Vegetasjonsetablering. Det er viktig å følge opp både sikring 
av eksisterende vegetasjon og etablering av ny vegetasjon i 
anleggsperioden. Statens vegvesens Rapport 89 - Etablering av 
trær [15] gir en oversikt over hva som må følges opp under 
planting av ny vegetasjon. 

God oversikt over f.eks masser med fremmedlista arter bidrar til å unngå 
unødig spredning i veganleggets sideterreng. 

Portalområdet under anleggsperioden. Tunnelforskjæringen ligger tilnærmet 
vinkelrett på fjellveggen. Sprøytebetong sikrer arbeidsområdet. 

Portalområdet etter at veganlegget er åpnet. Synlig sprøytebetong er fjernet 
og terrenget er arrondert rundt tunnelportalen. 

Overvannshåndtering. Omfanget av overvannshåndtering 
og erosjonssikring bør avklares i prosjekteringsfasen. 
Der sikringsmetode og utførelse må avklares på stedet 
i byggefasen, vil det være viktig å vurdere estetikk og 
eksponering i tillegg til tekniske krav ved valgt utførelse.

Utstyr og tekniske installasjoner. Det meste skal være 
avklart før bygging, men viltgjerde kan være et eksempel 
på teknisk utstyr som finner sin endelige plass undervegs i 
byggeperioden. Føringer om plassering og eksponering gitt i 
planfasen bør legges til grunn for endelig plassering.
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Modellbasert planlegging. All planlegging og prosjektering i 
Statens vegvesen skal som hovedregel foregå modellbasert i 
henhold til Statens vegvesens Håndbok V770 – Modellgrunnlag: 
krav til grunnlagsdata og modeller [34]. Dagens situasjon og 
viktige verdier i landskapet modelleres i grunnlagsmodeller, 
mens nye tiltak prosjekteres i fagmodeller. Disse settes 
sammen til en tverrfaglig modell/samordningsmodell, som 
benyttes som visningsmodell og som grunnlag for bygging. 

I slike modeller kan all informasjon samles på ett sted, og den 
tverrfaglige koordineringen kan heve den estetiske kvaliteten i 
det enkelte prosjektet. Modellen vil for eksempel vil kunne gi 
informasjon om terrengformer og jordvolum, og egenskaper 
ved disse kan være et godt verktøy for å finne gode estetiske 
plangrep og luke bort feil før prosjektet bygges. Modellene 
gjør det mulig å visualisere den framtidige situasjonen. 
Det vil være til hjelp for at man skal kunne vurdere vegens 
fjernvirkning i landskapet og hvordan anlegget vil framstå for 
den vegfarende. Slik vil også modellene kunne bidra til større 
medvirkning og bedre kommunikasjon i de ulike planfasene.

Prosjektet slik den framstår i den digitale modellen. Anlegg under bygging.

3.2 Arbeidsgrunnlag

BYGGING AV VEGEN OG LANDSKAPET
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Riktig skjøtsel er avgjørende for å ta vare på det som 
er investert og etablert av veg og landskap. En viktig 
forutsetning er at det velges robuste løsninger som legger til 
rette for en rasjonell skjøtsel. Valg av holdbare materialer som 
tåler slitasje og holder seg over tid, er viktig. Eksempel på det 
er valg av naturstein i belegg og kanter i stedet for betong. 
Drift og vedlikehold av vegetasjon og grøntanlegg omtales 
vanligvis som skjøtsel. Her avgrenses temaet til bare å omfatte 
skjøtsel av vegetasjon og vegens sideterreng.

Skjøtsel påvirker hvordan vegetasjonen langs vegen utvikler 
seg over tid. Jevnlig skjøtsel er nødvendig både for å unngå 
uønsket vegetasjonsetablering og for å ivareta siktforhold og 
trafikksikkerhet langs vegen, men også for å ta vare på og 
utvikle det estetiske uttrykket til vegetasjonen. Tynning av 
vegetasjon og opprettholdelse av sikt er også et viktig bidrag 
til reiseopplevelsen langs vegene. 

4 Skjøtsel av vegetasjon i veglandskapet

4.1 Generelt om skjøtsel



Vegetasjonsrydding har her gitt gode siktforhold og utsyn mot vannet, rv. 9 Setesdal.
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Se også Statens vegvesens Håndbok R610 – Standard for drift 
og vedlikehold av riksveger [18] og N101 – Rekkverk og vegens 
sideområder [11].

Vegens frie rom skal holdes åpent for å ivareta siktforholdene. 
Blant annet vil fjerning av vegetasjon i innerkurver gi sikt 
framover langs vegen, og slik bidra til gode siktforhold. Det 
er også viktig for å redusere faren for påkjørsler av vilt. Selv 
om det etableres grasdekke i vegens sidearealer, vil busker 
og trær etter hvert vandre inn. Dette er oftest en positiv 
og ønsket utvikling fordi det fører til at vegen forankres 
bedre i landskapet. Av hensyn til trafikksikkerheten bør det 
imidlertid ikke forekomme oppslag av trær nær vegbanen. 
Langs vegene defineres en sikkerhetssone, som er et 
område utenfor kjørebanen hvor det ikke skal forekomme 
faremomenter som farlige sidehindre, farlige skråninger eller 
lignende [11].

Omfanget av skjøtselstiltak vil være avhengig av hvilke 
omgivelser vegen ligger i. Det skilles mellom naturlike 
og parklike arealer. Størsteparten av grøntområdene som 
vegvesenet har ansvar for å skjøtte, vil være langs veger i 
natur-og kulturlandskap. De defineres som naturlike arealer, 
og graden av skjøtsel vil være lav. I parklike arealer forutsettes 
det en høyere grad av skjøtsel.
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Vi skiller mellom skjøtsel i etableringsfasen og i driftsfasen. 
Se også Statens vegvesens Håndbok R760 – Styring av 
vegprosjekter [19], R610 – Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger [18] og V271 – Vegetasjon i veg og gatemiljø [31]. 

Etableringsskjøtsel. Ved etablering av anlegg skal plantene 
ha den størrelsen og kvaliteten som er fornuftig ut fra 
funksjon, plassering og økonomi. Etter ferdigstillelse av 
grøntanlegg må det påregnes en periode med økt skjøtsel og 
oppfølging inntil plantefeltene har etablert seg og anlegget 
kan gå over til ordinær drift. God skjøtsel i etableringsfasen 
legger et godt grunnlag for grøntanleggets vekst og utvikling 
i driftsfasen, og man kan dermed spare arbeid og kostnader 
seinere. I denne fasen er det viktig å ha fokus på blant annet 
ugrasrenhold, vanning og gjødsling slik at plantene får en god 
utvikling fra starten. 

Etableringsskjøtsel omfatter alle nødvendige arbeider for 
at plantene til enhver tid skal ha frisk og frodig vekst. Ofte 
regner man at skjøtselen i denne fasen, og som utføres av 
entreprenøren, gjelder de første tre årene etter planting. Hvor 
lang skjøtselsperioden skal være, og hvem som skal utføre 
etableringsskjøtselen, kan imidlertid variere fra prosjekt til 
prosjekt. 

Skjøtsel i driftsfasen. I driftskontraktene skilles det mellom 
naturlike arealer og parklike arealer, og krav til drift beskrives 
nærmere i kapittel 4.3 og 4.4. 

4.2 Skjøtsel i etablerings- og driftsfasen

Borgestadalléen i Skien, fv. 32.



Se også Statens vegvesens Håndbok R610 – Standard for drift og 
vedlikehold av riksveger [18] 

Naturlike arealer skal binde vegen og omgivelsene sammen 
samt forankre vegen i det omgivende landskapet, skape 
vakre grønne områder og landskapsrom, sikre biologisk 
mangfold og bidra til trafikksikkerhet. Vegetasjon skal 
verne mot erosjon og ikke hindre sikt eller utsikt [18]. I 
natur- og kulturlandskapet er det viktig at skjøtselen tilpasses 
vegetasjonstype og håndterer både bevaringsverdige og 
uønskede arter på en riktig måte. 

Både den naturlige utviklingen av sideterrengets vegetasjon 
og menneskelig virksomhet vil i mange tilfeller skape et 
annet bilde enn det veglandskapet som først ble etablert. 
Gjengroing eller avskoging er eksempler på en slik utvikling. 

Gjengroing er en utfordring langs mange av vegene våre. 
Mange steder gror det opp tett vegetasjon som hindrer utsikt 
og begrenser mulighetene for å oppleve vegens omgivelser. 
Gjengrodde arealer som begrenser sikten kan også være en 
fare der det er vilt som krysser vegen. 

4.3 Skjøtsel av natur- og kulturlandskap

Det skal gjøres en grovmasket kartlegging av vegetasjonen 
langs vegen. Denne kartleggingen bør være en del av 
ferdigvegstegninger. Kartleggingen er viktig for å få oversikt 
over nyplantet og eksisterende vegetasjon, for eksempel 
viktige store enkelttrær. En slik kartlegging vil også bidra til 
at eksisterende og nyplantet vegetasjon ikke fjernes ubevisst i 
driftsfasen.

Kantslått er det vanligste skjøtselstiltaket i sideterrenget. 
Der det er lav, markdekkende vegetasjon, skal man vurdere 
om kantslått i det hele tatt er nødvendig. Tidspunkt for slått, 
antall slåtter, hvordan slåtten utføres, og bredden som skal 
slås, beskrives og konkretiseres i den enkelte driftskontrakten 
[18].

I grøntanlegg er skjøtsel av gressarealer, busker og trær de 
viktigste tiltakene. Ofte gjelder dette vegens sidearealer i 
jordbruksområder og områder med spredt bebyggelse. Alléer, 
store enkelttrær og grupper av trær er viktige elementer 
i kulturlandskapet og trenger jevnlig tilsyn og skjøtsel i 
samsvar med skjøtselsplan.
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De engpregede vegkantene er artsrike og viktige for det biologiske mangfoldet og for reiseopplevelsen. Blomstereng skal normalt slås en gang i året, etter at plantene 
har blomstret og satt frø.
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Rv. 9 i Setesdal. Før skjøtselstiltak. 

Eksempel fv. 243, Aurlandsfjellet. Nasjonal turistveg. Her er det laget et skjema for hvert område som skal ryddes manuelt for å skape utsikt mot 
kulturlandskapet og utover fjorden.

Rv. 9 i Setesdal. Etter skjøtselstiltak. 

Vegeier rydder til vanlig ikke vegetasjon langs vegene utover 
det som kan tas med kantklipper. Ofte er det ønskelig 
med siktrydding (manuell rydding av vegetasjon) utover 
ryddebredden for blant annet å skape utsikt og ivareta 
trafikksikkerheten. 

12b

12a

Mål:

Tiltak:

Dagens situasjon: Grunneigarar

Areal m² Gnr/bnr Namn

Sone nr. Område nr. Rv Lengd m Utstrekning ( meter frå - til)Hp

Areal Kostnad Statens vegvesen Fylkeskommunen Kommunen Andre

Turistveg Ordinære

Godkjenning utført arbeid: Dato: Sign:

Skjøtselsplan:

Merknad:

Målestokk ca 1:3000

11 243 0211a og 11b 180 5320 - 5140

11a Svingen er eit flott utsiktspunkt      

       mot Aurlandsvangen, men 

       lauvskogen stengjer for utsikta. 

11b Tett lauvskog hindrar for utsikt    

       mot fjorden.

11a (5320 - 5300)

• Rydda lauvskogen på utsida av svingen

• Ei gamal fin bjørk ved inngangen til ein tursti kan stå att.

11b (5300 - 5140)

• Tynning av lauvskogen frå utgangen av svingen til dit betongkanten sluttar

og autovernet startar.

Opna opp for den fine utsikta mot Aurlandsvangen og utover Aurlandsfjorden.

km05,218

km05,358

4/5 Fv. 243

4.3.1 Eksempel på skjøtselstiltak



4.4 Skjøtsel av parklike arealer

Kryssområder, rasteplasser og vegserviceanlegg er områder 
som ofte krever mer intensiv skjøtsel. Det skal utarbeides 
skjøtselsplaner for alle parklike arealer. Mål, krav og 
beskrivelser finnes i Statens vegvesens Håndbok R610 – 
Standard for drift og vedlikehold av riksveger [18]. Krav 
konkretiseres i den enkelte driftskontrakt og vil gjelde for 
grasbakke, grasplen, blomsterplantinger, busker og trær. 

Skjøtselen skal sikre at vegetasjonen gir et visuelt godt 
helhetsinntrykk og har en frisk og frodig vekst. Skjøtselen skal 
også bidra til at vegetasjonen i grøntanlegget opprettholder 
arkitektoniske og kulturelle verdier i grøntanleggene. 

For busker og trær er replanting, ugrasbekjempelse 
og beskjæring blant de viktigste skjøtselstiltakene. 
Skjøtselsplanen skal angi tidspunkt og metode. 

Det skal utarbeides en egen beskrivelse eller skjøtselsplan for 
områder som det skal tas spesielt hensyn til i driftskontrak-
tene. 

Artsrike vegkanter. Driftskontrakten skal synliggjøre utbre-
delsen av vegskråninger og sidearealer med rødlistearter og 
artsrikt naturmangfold, og forhold som må tas hensyn til 
under drift. Rødlista [65] er en oversikt over arter som kan ha 
en risiko for å dø ut i Norge. 

Fremmede, skadelige arter. Driftskontrakten skal inkludere 
utbredelsen av et utvalg fremmede skadelige arter. Dette er 
arter som gjerne sprer seg og kan ha negativ effekt på stede-
gne arter og naturtyper. Fremmedartslista [66] (tidligere Norsk 
svarteliste) er en oversikt over fremmede arter som er etablert 
i Norge etter år 1800. Tiltak for enten å begrense videre 
spredning eller bekjempe utvalgte lokaliteter skal inkluderes i 
driftskontrakten. Statens vegvesens R387 - 
Fremmede arter – oppfølging av lovverk [17] beskriver hvordan 
vi oppfyller forskrift for fremmede organismer. 
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4.3.2 Spesielle forhold

Hagelupiner skaper fargerike vegkanter, men er eksempel på en fremmed art 
som er uønsket.

Parklik vegetasjon i kryssområde

SKJØTSEL AV VEGETASJON I VEGLANDSKAPET



68

Konvensjoner, lover og forskrifter
1. Den europeiske landskapskonvensjonen. Europarådet. Firenze 20.10.2000
2. Lov om vegar (veglova). LOV-2018-06-15-38 fra 20.07.2018
3. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). LOV-1985-06-14-77 fra 01.01.2013

Normaler, retningslinjer og rapporter
10. N100 – Veg og gateutforming. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2018
11. N101 – Rekkverk og vegens sideområde. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2013
12. N200 – Vegbygging. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2018
13. N400 – Bruprosjektering. Statens vegesen, Vegdirektoratet 2015
14. N500 – Vegtunneler. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
15. R089 – Etablering av trær. Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Mars 2012
16. R300 – Vegen i landskapet. Om vakre veger. Statens vegvesen, Amundsen, Ingerlise 2014
17. R387 – Fremmede arter- oppfølging av lovverk. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
18. R610 – Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2012
19. R760 – Styring av vegprosjekter. Statens vegvesen 2018. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2018

Veiledere
20. V010 – Vegen i landskapet. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1979
21. V120 – Premisser for geometrisk utforming av veger. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2013 
22. V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2013 
23. V124 – Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2013
24. V130 – Vegen i landskapet. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1979
25. V134 – Veger og dyreliv. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2005
26. V138 – Veger og snøskred. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2014
27. V139 – Flom- og sørpeskred. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2017
28. V160 – Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
29. V220 – Geoteknikk i vegbygging, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2018
30. V221 – Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2012
31. V271 – Vegetasjon i veg- og gatemiljø. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2016
32. V420 – Utforming av bruer. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1992
33. V712 – Konsekvensanalyser. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2018
34. V770 – Modellgrunnlag: krav til grunnlagsdata og modeller. Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2015

 Øvrig litteratur

50. Arkitektur.nå, norsk arkitekturpolitikk. Kultur- og kirkedepartementet 2009
51. Dahlman, Inge (1999). Rassikring i landskapet: formgiving og utfordringer. Vegdirektoratet, Miljø- og samfunnsavdeling
52. Engstrøm, Jan Erik og Hovd, Asbjørn (1986). Geometrisk utforming av veger. Tapir Forlag.
53. Hovd, Asbjørn (2011). Vegens lokalisering og vegestetikk. NTNU. Oslo.
54. T-1442/2016. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Klima- og miljødepartementet 2016
55. Byggforsk 517.421. Voller og skråninger. SINTEF, oktober 2010

LITTERATURLISTE



69

Nettsider:
60. Statens vegvesen sin arkitekturstrategi. https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/arkitektur+og+landskap/

Arkitekturstrategi/statens-vegvesen-sin-strategi-for-god-arkitektur. Lastet ned: 29.03.19
61. Bruun, Magne (2009): https://snl.no/engelsk_landskapsstil. Lastet ned: 04.12.18.
62. Store norske leksikon,engelsk landskapsstil, https://snl.no/engelsk_landskapsstil Magne Bruun, sist oppdatert 14.02.2009. Lastet ned 17.12.2018
63. Vegvalg Nasjonal verneplan. Veger – Bruer – Vegrelaterte kulturminner. Statens vegvesen 2002, https://www.vegvesen.no/_attachment/62322/

binary/16312?fast_title=Innledning. Lastet ned 17.12.18
64. Byggeskikk, estetikk og stedsforming, Eskild Narum Bakken, Anne Marit Vagstein, Ingolf Westbø, Høgskolen i Gjøvk og Husbanken http://

biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Byggeskikk%20estetikk%20og%20stedsforming%20analyse.pdf Lastet ned 17.12.18
65. Artsdatabanken, Rødliste for arter: https://www.artsdatabanken.no/Rodliste/HvaHvemHvorfor. Lastet ned 17.12.18
66. Artsdatabanken, Fremmedartslista: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018. Lastet ned 17.12.18

© Alf Støle: Side 31 (øverst), 40 (nederst til høyre)
© Anne Byrkjeland: Side 47 (øverst til høyre)
© Arne Olavson Flothyl: Side 6, 33 (øverst til høyre), 44 (nederst til høyre), 45 (nederst til høyre) 
© Astrid Skrindo: Side 34 (nederst til høyre), 40 (øverst til venstre)
© Bjarte Sandve: Side 63, 66
© Elisabet Kongsbakk: Side 36 (øverst til venstre), 49 (nederst til venstre)
© Håkon Aurlien: Side 67 (nederst til venstre)
© Ingerlise Amundsen (Hentet fra R300): Side 10, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 32, 33 (øverst til venstre)
© Ingrid Sætre: Side 42
© Jan Fredrik Eliassen: Side 54
© Kirstine Laukli: Side 37 (nederst)
© Kjell Wold: Side 64 
© Knut Opeide: Forsiden, side 8, 14, 17, 19, 33 (nederst til høyre), 36 (nederst), 40 (nederst til venstre), 46, 
    47 (øverst til venstre), 52 (nederst til venstre), 60, 62
© Marion Haslien: Side 52 (nederst til høyre)
© Regine Benz: Side 43 (nederst til høyre)
© Roger Ellingsen: Side 33 (nederst til venstre)
© Silje Drevdal: Side 47 (nederst til høyre)
© Silje Myhre Amundsen: Side 30 (nederst til høyre), 31 (nederst til venstre), 34 (nederst til venstre), 38, 39, 
    44 (nederst til venstre), 47 (nederst til venstre), 48, 49 (øverst til venstre og nederst til høyre), 50, 53 (nederst til høyre), 58
© Styrk Lirhus: Side 59
© Statens vegvesen, fotoarkiv eller viaphoto: Side 30 (nederst til venstre), 36 (øverst til høyre), 43 (nederst til venstre), 
    45 (nederst til venstre), 51, 53 (nederst til venstre), 56, 57, 65, 
© Tomas Rolland: Side 41
© Trine Kanter Zerwekh: Side 11, 
© Øystein Aalen: Side 35 (nederst til høyre), 37 (øverst til høyre), 67 (nederst til høyre)

© Illustrasjoner: Arild W. Solerød

FOTO



70

Håndbøker bestilles fra:
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Publikasjonsekspedisjonen
Bok 8142 dep., 0033 Oslo

Telefon: 02030
publvd@vegvesen.no

ISBN: 978-82-7704-150-6

vegvesen.no Trygt fram sammen


	Forord
	Innledning
	1 VEGEN I LANDSKAPET
	1.1 Et felles ansvar for landskap
	1.2 Vegestetiske idealer i et historisk perspektiv

	2 PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV VEGEN OG LANDSKAPET
	2.1 Estetiske vurderinger i tidlig planfase
	2.2 Kartlegging og analyse
	2.3 Lokalisering av veglinje
	2.4 Utforming av terreng
	2.5 Utforming av konstruksjoner
	2.6 Vegetasjonsetablering
	2.7 Overvannshåndtering
	2.8 Utstyr og tekniske installasjoner

	3 BYGGING AV VEGEN OG LANDSKAPET
	3.1 Oppfølging i anleggsperioden
	3.2 Arbeidsgrunnlag

	4 SKJØTSEL AV VEGETASJON I VEGLANDSKAPET
	4.1 Generelt om skjøtsel
	4.2 Skjøtsel i etablerings- og driftsfasen
	4.3 Skjøtsel av natur- og kulturlandskap
	4.4 Skjøtsel av parklike arealer

	Litteraturliste



