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1 Innledning
Det er besluttet å bygge ny E39 mellom Stormyra og Barhals, for å oppnå bedre trafikksikkerhet
og økt fremkommelighet. Planarbeidet vil avklare linjevalget mellom Stormyra og Barhals og
skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny E39, med tilhørende kryssløsninger og
kollektivknutepunkt.
E39 Stormyra – Barhals er en delstrekning av prosjektet E39 Betna – Stormyra, langs
Vinjefjorden. Prosjektet er en del av arbeidet med å utbedre E39 mellom Kristiansand og
Trondheim, slik at dårlige vegstrekninger får europavegstandard.
Eksisterende E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som fremtidig europaveg. Eksisterende veg har
dårlig kurvatur og vegen har en bredde på bare 6,5 – 7,5 meter. Fartsgrensen varierer mellom
50, 60 og 80 km/t. Det er flere direkte avkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke
har tilfredsstillende standard.

Tiltaket
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1: Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert
tidligere, disse utredningene legges til grunn for arbeidet. Alternativ 1 planlegger en 2-felts veg
med 9 meter bredde (H2-standard) og fartsgrense på 80 km/t.
Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru, sør for Vinjeøra.
0-alternativet er at det ikke bygges ny E39 på strekningen og eksisterende veg beholdes.
Alternativ 2 planlegger en 2-felts veg med 9 meter vegbredde (H1-standard) og fartsgrenser på
80 km/t og 90 km/t.
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Figur 1 Alternativ 1 er vist med rød linje og alternativ 2 med grønn linje. Varslet plangrense vist med svart,
stiplet linje. Kilde: Statens vegvesen

2 Fagtema landskapsbilde
Denne fagrapporten er en utredning av landskapsbilde i forbindelse med planforslaget om
oppgradering av E39 i området mellom Stormyra-Barhals
Det er foretatt følgende utredninger per delområde:
- Vurdering av landskapskarakter
- Verdivurdering av delområder
- Påvirkning
- Konsekvens
Definisjon av tema - Landskapsbilde
Fagtema landskapsbilde handler om de estetiske verdiene i landskapsrommet. Hvordan
landskapsbildets fysiske form, romlige og estetiske egenskaper, påvirker menneskers visuelle
opplevelse av omgivelsene.
Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan
landskapet blir opplevd sett fra vegen (reiseopplevelse).
Influensområde
Influensområdet utgjør utredningsområdet se figur 3 for å se området det gjelder for utredning
av landskapsbilde.
Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av
enhetlig dominans av store landformer og er kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av
landformer, naturstrukturer og andre landskapselementer.
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Landskapsbilde er her et uttrykk for landskapets romlige og visuelle egenskaper, med naturlige
og menneskeskapte komponenter og elementer, som særpreger et geografisk område. Det
romlige og visuelle omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form.
Landskapskomponenter er hovedstrukturer som store landformer, store vannformer, store
vegetasjonsmessige sammenhenger og større bystrukturer.
Landskapselementer er naturlige eller menneskeskapte objekter eller enheter.
Landskapsøkologi inneholder både en landskapsdimensjon og en økologisk dimensjon.
Romlige og visuelle strukturer i landskapet kan utgjøre viktige (større) sammenhenger, som
linjer, korridorer og mosaikk. De kan være (særlig) sårbare for fragmentering eller for dannelse
av nye barrierer ved tiltak.
Utredningen er utarbeidet i henhold til Statens vegvesen sin håndbok «hb-v712»
Tre begreper står sentralt når det gjelder analysen:
- Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt
perspektiv.
- Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes
som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen
(referansealternativet).
- Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold
til matrisen i Figur 6-6. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre
bedring eller forringelse i et område.
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Figur 2 Konsekvensvifta fra HB-v712 blå og grønne fargetoner som representerer konsekvensvurderingen,
her vises i tillegg fargekodene i rød/ gule fargetoner som representerer verdivurderingen ihht håndboken
sin fargekode, I tillegg til håndboken sin fargekode er det lagt til en fargekode i brune toner som
representerer påvirkning.

2.1 Kunnskapsgrunnlag
Ved befaring ble det innhentet informasjon relevant for utarbeidelse av denne KUen. Det har
også vært en tverrfaglig dialog med fag som har bidratt med informasjon som bygger under
relevante temaer som påvirker opplevelsen av landskapsrommet. Vi har i tillegg tatt imot
informasjon fra kunden som bistår med prosjekterende fag for veg, konstruksjon og geoteknikk.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt bra og det betraktes som tilstrekkelig med
informasjon for å oppnå en legitim konklusjon, med forbehold om usikkerheter.
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Verdivurdering av delområder
Generelle trekk ved planområdet

Figur 3. Oversikt over hele landskapsrommet som ble delt ned i 4 delområder

Landskap og landskapsformer som danner rom er generelt i en annen skala enn det som
allment oppfattes som rom. Med det tatt i betrakting gir bilde over et inntrykk av hva det betyr.
Landskapsrom er i en omfattende målestokk, og vurderinger av landskapsbildets inntrykk og
karakter bygger på å se på det i det perspektivet.
Planområdet befinner seg i vestenden av et stort og åpent landskapsrom med vidt dalløp og
fjord. Landskapsrommet strekker seg fra fjorden gjennom landskapet fra vest mot øst og ender
ved en terskel i terrenget hvor elven Søo tar en skarp sving rundt Fjellet Dyrgrova.
Dagens situasjon
Vinjeøra ligger innerst i Vinjefjorden i Heim kommune, sørvest i Trøndelag. Her møter
Vinjefjorden tre dalfører som gir landskapet et ganske åpent uttrykk. Fra sør renner elven Fjelna
ut i Vinjeøra, og i dalføret mot øst renner Søo. Denne fortsetter mot dalføret ved Rovatnet og
videre mot Kyrksæterøra. Som navnet tilsier er Vinjeøra en ør som er avsetninger av masser
langs en elv. Her er det elven Fjelna som har utløp i Vinjefjorden og danner en ør nede ved
fjorden. Landskapet i selve bygden er også preget av avsetninger og har tydelig terrasserte
landformer. Fjellsidene styrer også bosettingsmønsteret. De dyrkede og bosatte områdene er
langs fjordens sørside, inne i Vinjeøra og i dalbunnen innenfor Vinjeøra
Dette landskapsrommet som avgrenses av mer eller mindre slake fjellsider mot nord og sør,
fjorden i vest og Dyrgrova i øst, har forskjellig struktur og forhold internt som gir anledning til å
dele det opp i mindre enheter med samstemt struktur og identitet. De lavereliggende områdene
er preget av myrdrag og furuskog på morener. Lenger inni landet og på den terrasserte
lavlandssletten, er landbruk rådene faktor visuelt. Opp liene mot åser og fjell vokser variert
skog, store deler er løvskog andre steder blandet skog. Den menneskelige påvirkning i området
er relativt sterk.
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Skogsareal er delvis tilplantet, myr er opp grøftet, og elveløpsformen på Søo er delvis
menneskestyrt, den delen som har rettlinje bærer preg av menneskelig forming. Alt lavland som
ikke er myr, er dyrket eller bebygd.

-

- Landskapsbildets særpreg for dette landskapsrom er de topografiske former den vide
dalen og fjorden som åpner seg mot himmel med avrundete og myke fjelltopper.
- Landskapskomponentene er skogbevokste fjellsider, fjorden, kultivert terrassert terreng
med mosaikk mønster og store myrflater.
- Landskapselementer som vegen og elvene er elementene som går igjen igjennom hele
landskapsrommet.
- Landskapsøkologi gir seg til kjenne med tydelige grenser mellom
landskapskomponenter som skaper linjer. Elementer som veg eller elv kan oppleves
som en barriere. Landbruket danner mosaikkmønster.
- Vegetasjonen er noe variert, Edelløvskog, blandet skog, dyrket mark, myr og furutrær er
det som gir størst inntrykk i området.
- Vann i form av elv, fjord og myr spiller en stor rolle i landskapsbildet og påvirker alle
aspekter i den visuelle opplevelsen
- Infrastrukturen i området består av E39, strømlinjer og bygdedannelse.
- Siktlinjer som gir horisontal utsikt fra delområdet i retning øst-vest, i alle delområdene,
delområde C ligger i knutepunktet av dalstrøkene, der fra er det åpnere og horisontale
siktlinjer mot NØ mot Kyrksæterøra og øst inn Søvassdal. Inn Kårøydal i sør og fjorden
mot vest. Kirken ligger i siktlinjen fra øst til vest.
Utsikt fra områdene er hovedsakelig den vide fjell horisonten og himmel fra dalbunnen, fra
fjelltoppene og liene i landskapsrommet er utsikten omfattende og dekker største delen av
landskapsbildet som blir berørt av tiltaket I tillegg til en utvidet fjordutsikt over ett større område
fra fjelltoppene.

Figur 4 utsikt fra Vinjeørebygda mot vest
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- Innsyn er hovedsakelig fra fjellandskapet som rammer landskapsrommet inn
- Reiseopplevelse er i stor grad positiv det visuelle inntrykket er variert, siktlinjer og utsikt
er flere steder. Noen steder er det potensiale for sterkere inntrykk av landskapet hvis
vegetasjonen ble fjernet
I denne utredningen er de delene av det landskapsrommet som blir berørt av tiltak delt opp i
delområder. Hvert delområde har sin enhetlige landskapskarakter. Delområdene er fire som
hver for seg har sitt særpreg som påvirker landskapsrommets karakter.
Delområde A og B består av landskapstypen indre fjordlandskap.
Delområde C og D består av landskapstypen dallandskap.

Figur 5. Oversikt over delområdene. Delområdenes særpreg som gir den enhetlige karakter: A Fjord, B
Bygda, C Våtmark, D Dal
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Delområde A

Figur 6. Oversikt delområde A

Landskapstypen defineres som indre fjordlandskap. Delområdet omfatter fjordlandskap der
dalformen er relativt åpen mot himmel og middels sterkt nedskåret fra omkringliggende fjell og
lavlandsslettelandskap. Landskapsrommet bygges opp av fjorden som gulv og fjellsider som
vegger. (Se bilde over)
Fjellsidene er i nord bratte og dekket med løvskog, mens de på sørsiden er slakere og mer
avrundet. På sørsiden bærer landskapet preg av menneskelig påvirkning med kulturlandskap,
gårdsbruk, naust og infrastruktur (E39). Edelløvskogen på nordsiden er av nasjonal interesse.
Kysten markerer skille mellom gulv og vegg med en klar linje i landskapet. Den beskrives som
en skjermet indre kyst hvor land og sjø treffes med bratte kystskråninger. Landskapsrommet
ligger i og ved området som inngår i fjordruta som er definert som svært viktig friluftsområde,
med ganske stor brukerfrekvens.
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Tabell A.1
Fastsetting av landskapsbildets karakter - Delområde A
Kategorier

Omtale

Betydning

Topografiske hovedformer

Fjordlandskap med bratte fjellsider på nord
siden og slakere skråninger på sørsiden.
Kystlinje med veldig stor og/eller stor
helning skjermet for eksponering av
elementene fra åpent hav. Storskala
landskap

Avgjørende

Romlige egenskaper

Relativt åpent fjordlandskap. Tydelige
definert landskapsrom, med sjøen som gulv
og fjellsider som vegger. Kystlinjen skaper
en tydelig avgrensning mellom
landskapskomponenter.

Avgjørende

Naturskapte visuelle
egenskaper

Terrengform, kystlinje og skog

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Ubrutt sammenhengende naturpreget
landskaps komponenter fra fjor til fjell i
nord.

Avgjørende

Vegetasjon

Edelløvskog av nasjonal interesse på nord
siden. Delvis noe kultivert vegetasjon og
blandet skog på sør-siden.

Svært viktig

Arealbruk

Landbruk og infrastruktur på sørsiden

Viktig

Byform og arkitektur

Gårdsbruk, naust og E39

Uvesentlig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

Veglinjen i terrenget, og spredt bebyggelse

Mindre viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Kulturlandskap rundt landbruk

Viktig

Fastsatt karakter for
landskapsbildet.

Karakter fastsettes av landskapskomponentenes omfang og
de topografiske formene med åpent fjordlandskap. Sammen
med kystlinjen, løvskogvegetasjonen på nordsiden,
kulturlandskap og skog på sørsiden. Dette definerer
delområdets karakter. Kontrastene i horisonten mellom gulv
og vegger skaper en dramatikk sett i stor skala.
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Tabell A.2
Verdifaktorer Delområde A

Visuelle
kvaliteter

Terrengform, kystlinje og skog gjør at
landskapet fremstår som et landskapsrom
med særlig gode visuelle kvaliteter

Delområde med særlig
gode visuelle kvaliteter,
eller kvaliteter av regional
betydning

Stor verdi

Helhet
variasjon

Landskapsrommets naturlige storskala og
helhetlige utrykk er i harmoni med den
menneskeskapte varierte småskala
elementer.

Delområde med særlig
god balanse mellom
helhet og variasjon

Storverdi

Særpreg

Delområdets særpreg er kombinasjonen av
kystlinjen og løvskog på nordsiden,
kulturlandskap og skog på sørsiden. Som
definerer delområdets karakter. Topografisk
dramatikk i storskala landskapsrom som
åpner seg mot himmelen.
Bystruktur er uten betydning i dette
delområde. Bebyggelse og infrastruktur er
av rural karakter, men spiller på lag med
omgivelsene og forsterker kontrastene
mellom den store skalaen naturlandskapet
består av og den menneskeskapte
infrastrukturen.
Bebyggelse og infrastruktur er av rural
karakter og består av gårdsbruk og naust.
De spiller på lag med omgivelsene og
forsterker kontrastene mellom den store
skalaen som naturlandskapet består av og
den menneskeskapte infrastrukturen.
Delområdets landskap og bebyggelse gir et
godt inntrykk.

Delområde med
særpreg

Middels verdi

Delområde der byformen/
bystrukturen er
fragmentert/ sprengt/
ødelagt

Uten

Bebyggelse, bygninger,
byrom, infrastruktur og
landskap danner til
sammen gode og lesbare
omgivelser. Er tilpasset
byens skala.
Delområde der landskap
og bebyggelse/ anlegg til
sammen gir et godt
totalinntrykk
Delområdet inngår i
landskapstyper som er
fåtallig/sjeldne regionalt

Middels verdi

Delområdet har kvaliteter
av regional og/eller
nasjonal betydning

Stor verdi

Byform/
Bystruktur

Arkitektur

Totalinntrykk

Sjeldenhet,
Representaivitet
Forvaltninspr
ioritet/Priorite
rte
landskapsområder

Landskapstypen er ikke sjelden regionalt
eller nasjonalt, men fjordlandskapet i Norge
får internasjonal oppmerksomhet og
tiltrekker seg turister.
I kombinasjon med en gammel edelløvskog
av nasjonal interesse, friluftsområdets
viktighet og kulturlandskapet, heves
verdien.
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betydning

Middels verdi

Middels verdi

Tabell A.3
Verdisetting - Delområde A
Uten betydning

Noe Verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområde A vurderes som område med middels verdi. Terrengform, kystlinje og skog

gjør at landskapet fremstår som et landskapsrom med særlig gode visuelle kvaliteter. Det kan
oppleves fra et område som er svært viktig friluftsområde og blir derfor beskuet av mange fra
utsiktshøyder og fjelltopper i tilknytting til området. Nordsiden blir beskuet av reisende på E39,
løvskogen gir særlig gode visuelle opplevelser på vår og høst med fargespill som høstfarger og
lysegrønne nye bladskudd. Balansen mellom helhet og variasjon er god. Delområdets særpreg er
kombinasjonen av kystlinjen og løvskogvegetasjonen på nordsiden, kulturlandskap og skog på
sørsiden. Dette definerer delområdets karakter. Bystruktur er uten betydning i dette delområdet.
Bebyggelse og infrastruktur er av rural karakter, men spiller på lag med omgivelsene og forsterker
kontrastene mellom den store skalaen som naturlandskapet består av og den menneskeskapte
infrastrukturen. Delområdets landskap og bebyggelse gir et godt inntrykk. Landskapstypen er ikke
sjelden regionalt eller nasjonalt, men i kombinasjon med en løvskog av nasjonal interesse,
friluftsområdets viktighet og kulturlandskapet, heves verdien.
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Tabell A.4
Påvirkningsfaktorer Delområde A - Alternativ 1

Forankring og
lokalisering

Landskaps- og
terrenginngrep
Skala

Linjeføring
Arkitektonisk
utforming

Tiltaket kjører igjennom terrenget med sine egne
føringer og tar lite hensyn til landskapets premisser.
Infrastruktur er ikke et dominerende element i
landskapsbildet, men alt.1 vil gi infrastrukturen en større
vekt og dermed skape estetisk ubalanse.
Tiltaket medfører svære skjæringer som er ute av
proporsjoner i forhold til landskapsformene i området.

Forringet

Tiltaket blir et dominerende fremmedelement i
landskapets skala og balansen mellom storskala
terreng og småskala infrastruktur blir brutt.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og har en god
kurve.

Sterkt

Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet
som eget element, men ikke i sammenheng med det
helhetlige landskapsbildet.

Noe forringet

Sterkt
forringet
forringet
Ubetydelig
endring

Påvirkningsfaktorer Delområde A - Alternativ 2

Forankring og
lokalisering

Landskaps- og
terrenginngrep

Skala

Linjeføring
Arkitektonisk
utforming

Tiltaket kjører igjennom terrenget med sine egne
føringer og tar lite hensyn til landskapets premisser,
infrastruktur er ikke et dominerende element i
landskapsbildet, men alt.2 vil gi infrastrukturen en større
vekt og dermed skape estetisk ubalanse.
Tiltaket medfører svære skjæringer og fyllinger utav
proporsjoner i forhold til landskapsformene i området.
Fylling ned i strandsonen har skjemmende påvirkning
på kystlinjen.
Tiltaket blir et dominerende fremmedelement i
landskapets skala og balansen mellom storskala
terreng og småskala infrastruktur blir brutt.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og har en god
kurve.

Sterkt

Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet
som eget element, men ikke i sammenheng med det
helhetlige landskapsbildet

Noe forringet
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forringet

Sterkt
forringet
Sterkt
forringet
Ubetydelig
endring

Tabell A.5.
Tiltakets påvirkning Delområde A
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt

endring

forringet

▲
Begrunnelse:
Tiltaket medfører svære terrenginngrep som utgjør en relativt stor skjæring som er
proporsjonelt et stort sår i landskapet sett i sammenheng med landskapsrommets

1

målestokk og veganleggets omfang. Veglinjen i terrenget er småskala element i rommet.
Skjæringen gjenspeiler ikke vegens skala og gir vegen og dens inngrep en større vekt og
skaper dermed ubalanse mellom landskapets storskala og infrastrukturens småskala.
Skjæringen harmonerer dårlig med terrengformene og fremstår som et fremmedelement
visuelt i helhetsbildet.

▲
Begrunnelse:
Tiltaket medfører svære terrenginngrep som utgjør en relativt stor skjæring som er
proporsjonelt et stort sår i landskapet sett i sammenheng med landskapsrommets

2

målestokk og veganleggets omfang. Veglinjen i terrenget er småskala element i rommet.
Skjæringen gjenspeiler ikke vegens skala og gir vegen og dens inngrep en større vekt og
skaper dermed ubalanse mellom landskapets storskala og infrastrukturens småskala.
Skjæringen harmonerer dårlig med terrengformene og fremstår som et fremmedelement
visuelt i helhetsbildet. I tillegg ligger avkjørselen på profilnummer 4110, høyt i forhold
til eksisterende terreng hvilket krever fyllinger ned til strandsonen.

Tabell A.6.
Tiltakets konsekvens – Delområde A
Alternativ

+++/
++++

1
2

+/++

0

-

--

---

----

▲
Betydelig miljøskade for Landskapsbildet (--)

▲
Alvorlig miljøskade for Landskapsbildet (---)
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Delområde B

Figur 7 Oversikt over delområde B

Landskapstypen defineres som indre fjordlandskap. Delområdet omfatter dalen i fjordbunnen.
Landskapsrommet bygges opp av kysten og lavlandssletten som gulv og fjellsider i nord og sør
som vegger. (Se bilde over).
Her møter Vinjefjorden tre dalfører, noe som gir et relativt åpent uttrykk. Den er middels sterkt
nedskåret fra omkringliggende åser og fjell mot nord og sør, men har slak overgang til
lavlandsslettelandskapet mot øst. I dalbunnen løper Fjelna ned fra Kårøydalen i sør. Ved utløpet
av elven i fjorden meandrerer elveløpet med bukter i elveløpsformen. Meander er et
landskapselement som er truet naturtype i Norge.
Kystlinjen er slak og skjermet for eksponering av elementene fra åpent hav. Kysten bærer preg
av elvas avsetning som danner øyr i fjordbunnen. På øyra ved elvemunningen har menneskelig
påvirkning. Samtidsbebyggelse og spor av historisk betydning satt tydelig spor som strekker seg
innover i dalen, i form av delvis bygdedannelse, spredt bebyggelse, landbruk, noe industri og
infrastruktur.
Terrenget i dalbunnen har tydelige naturskapte planerte terrengformer og er preget av
avsetninger fra elva i dalbunnen og sedimenter fra isbreen som ligger høyere enn elveløpet
med karakteristisk terrassert landskap. Delområdet ligger under skoggrensen, fjellsidene i nord
er relativt bratte og dekket med løvskog. På sørsiden er fjellsiden slakere og mer variert, med
mindre åser og små flater med myr. Der løper det bekker i smådaler som enten renner ut i sjøen
eller samles med Fjelna. Skalaen i landskapsrommet er noe variert, det er en bra harmoni
mellom storskala landskapskomponenter og småskalaen bestående av mindre elementer som
danner mosaikk av arealbruk som bygda, dyrket mark/jordbruk, myr og bebyggelse.
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Tabell B.1.
Fastsetting av landskapsbildets karakter - Delområde B
Kategorier

Omtale

Betydning

Topografiske hovedformer

Delområdet består i grove trekk av en vid
dal i fjordbunnen. I dalbunnen løper Fjelna
som meandrerer ved elvemunningen.
Kystlinjen er slak og delvis en øyre og
skjermet for eksponering av elementene fra
åpent hav. Dalbunnen bærer preg av
menneskelig påvirkning som strekker seg
innover i dalen. Terrengformen i dalbunnen
er terrassert. Fjellsidene i nord er relativt
bratte og dekket med løvskog. På sørsiden
er fjellsiden slakere og mer variert, med
mindre åser og små flater med myr. Der
løper det bekker i smådaler. Skalaen i
landskapsrommet er noe variert, det er en
bra harmoni mellom storskala
landskapskomponenter og småskala
elementer som avtegner mosaikkmønster i
dalbunnen.
Landskapsrommet består av
fjordbunnen/kysten og lavlandssletten som
gulv og fjellsider som vegger. Grensen
mellom gulv og vegg markeres delvis av
terrengformen, men vegetasjonen
understreker skillet. Gulvet er landbruk,
mens vegger er skog eller skog og myr.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Avgjørende

Elven er et markant element i rommet
samtidig som den danner en barriere og
skiller rommet i to. Infrastruktur og
bebyggelse bærer preg av at det er på
landskapets premisser bosettingsmønsteret
og infrastrukturen har utviklet seg.
Naturskapte visuelle
egenskaper

Den slake kystlinjen, terrasserte terrenget,
og dalskapende fjellsider. Det er ubrutt
naturlig sammenheng fra fjord til fjell i nord.
Elven deler rommets gulv opp. Myke
fjellformer med avrundete topper.

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Åpenhet mot himmel og gir et dominerende
uttrykk for landskapsrommet. Vassdraget er
et dominerende element.

Svært viktig
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Vegetasjon

Edeløvskog av nasjonal interesse på
nordsiden mot delområde A. Delvis noe myr
og blandet skog på sørsiden.

Viktig

Dalbunnen består av kultivert vegetasjon,
den forsterker kontrasten mellom gulv og
vegger i landskapsrommet. Det kultiverte
landskapet danner en variert mosaikk som
harmonerer bra med omgivelsene og
forsterker forskjellen på skalaen mellom
natur og det menneskeskapte.
Arealbruk

Landskapsrommets gulv er rammet inn av
naturlig vegetasjon. Det domineres av
bygdedannelse, landbruk, noe industri,
infrastruktur og kulturlandskap

Svært viktig

Byform og arkitektur

Bygdedannelse og infrastruktur består
hovedsakelig av ferdselsåre dagens E39,
gjennom området.

Mindre viktig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

E39 sin veglinje i terrenget er ikke
fremtredende. Eller er det infrastruktur,
bygdedannelse/spredt bebyggelse og
kultivert vegetasjon.

Svært viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Kulturlandskap rundt landbruk,
mosaikkmønster av landbruk. Kirken er et
landemerke

Viktig

Fastsatt karakter for
landskapsbildet.

Åpen og vid dal, terrassert lavlandsslette er karakteriserende
for landskapsbildet. Kulturlandskapet er den mest
fremtredende landskapskomponenten og elveløpsformen
sammen med bygdens kirke er nøkkelelementer, kirken som
et orienteringspunkt og elven som et landemerke.
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Tabell B.2.
Verdifaktorer Delområde B

Visuelle
kvaliteter

Terrengform, kulturlandskapet og elven gjør
at landskapet fremstår som et landskapsrom
med særlig gode visuelle kvaliteter.

Helhet
variasjon

Landskapsrommets naturlige storskala og
helhetlige utrykk er i harmoni med den
menneskeskapte varierte småskala
infrastruktur og mosaikkdannende arealbruk.

Særpreg

Delområdets særpreg er det åpne
landskapsrommet, med 3 daler som møter
fjordbunnen. Historiske spor som viser til at
området har blitt benyttet av mennesker i
lang tid.
Bygden og infrastruktur er av rural karakter,
men spiller på lag med omgivelsene.

Byform/
Bystruktur
Arkitektur

Bygdedannelse, gårdsbruk og naust. Kirken
er strategisk plassert i siktlinje og gir den
større vekt i landskapsbilde.

Totalinntrykk

Delområdets landskap, bebyggelse arealbruk
gir et godt inntrykk, balansen mellom de store
og små komponenter er bra og variasjon og
samspill gir et bra totalinntrykk
Landskapstypen er ikke sjelden regionalt
eller nasjonalt, men fjordlandskapet i Norge
får internasjonal oppmerksomhet og tiltrekker
seg turister. Elveløpsformen er et truet
landskaps element i Norge. Løvskogen er av
nasjonal interesse.
I kombinasjon med en gammel løvskog av
nasjonal interesse, friluftsområdets viktighet
og kulturlandskapet heves verdien.

Sjeldenhet, Representativitet

Forvaltnins
prioritet/Pri
oriterte
landskapsområder

Delområde med særlig
gode visuelle kvaliteter,
eller kvaliteter av regional
betydning
Delområde med særlig
god balanse mellom
helhet og variasjon

Stor verdi

Delområde med
særpreg

Middels verdi

Delområde der byformen/
bystrukturen er noe
fragmentert
Bebyggelse, bygninger,
byrom, infrastruktur og
landskap danner til
sammen gode og lesbare
omgi-velser. Er tilpasset
byens skala.
Delområde der landskap
og bebyggelse/ anlegg til
sammen gir et godt
totalinntrykk
Delområdet inngår i
landskapstyper som er
fåtallig/sjeldne nasjonalt

Noe verdi

Delområdet har kvaliteter
av regional og/eller
nasjonal betydning

Stor verdi

Stor verdi

Middels verdi

Middels verdi

Stor verdi
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Tabell B.3.

Verdisetting - Delområde B
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområde B vurderes som område med stor verdi. Terrengformene, kulturlandskapet

og elven gjør at landskapet fremstår som et landskapsrom med særlig gode visuelle kvaliteter.
Landskapsrommets naturlige storskala og helhetlige utrykk er i harmoni med den menneskeskapte
varierte småskala infrastruktur og mosaikkdannende arealbruk. Landskapstypen er ikke sjelden
regionalt eller nasjonalt, men fjordlandskapet i Norge får internasjonal oppmerksomhet og tiltrekker
seg turister. Elveløpsformen er et truet landskapselement i Norge. Løvskogen er av nasjonal
interesse. I kombinasjon med en gammel løvskog av nasjonal interesse, friluftsområdets viktighet,
kulturlandskapet og elveløpsformen, heves verdien.
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Tabell B.4.
Påvirkningsfaktorer Delområde B - Alternativ 1

Forankring og
lokalisering

Landskaps og
terrenginngrep

Skala

Linjeføring

Tiltaket er noe forankret ved at den følger linjeføringen
eksisterende veg danner i terrenget. Den medfører noe
fragmentering i tettstedet ved at vegen forsterkes som
en barriere og sideveger krever mer plass. Det bryter i
en viss grad med landskapsbildets karakter ved at
kryssenes dimensjoner blir større enn de eksisterende.
Tiltaket medfører skjemmende inngrep. Det ligger nede
i kystlinjen og påvirker formen på den. Elveløpsformen
hvor den meandrer blir låst der vegen krysser elven og
dermed ødelegges dynamikken elven trenger for å
kunne fortsatt meandrere.
Tiltaket blir et dominerende fremmedelement i
landskapets skala og balansen mellom storskala
terreng og småskala infrastruktur blir brutt.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og en god kurve.

Noe forringet

Forringet

Sterkt
forringet
Ubetydelig
endring

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet
som eget element, men er ikke i sammenheng med
omgivelsene.

Noe forringet

Påvirkningsfaktorer Delområde B - Alternativ 2

Forankring og
lokalisering

Landskaps og
terrenginngrep
Skala

Linjeføring

Tiltaket er ikke forankret i landskapet, det bryter i stor
grad med landskapsbildets karakter. Vegen skaper en
linje i terrenget på et sted som er unaturlig i forhold til
terrengform. Den fremstår som et fremmedelement og
deler opp lia som enhetlig landskapskomponent.
Tiltaket medfører svert skjemmende inngrep. Høye
skjæringer og fyllinger som har et stort fotavtrykk

Sterkt

Tiltaket blir et dominerende fremmed element i
landskapets skala og balansen mellom storskala
terreng og småskala infrastruktur blir brutt.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og en god kurve.

Sterkt

forringet

Sterkt
forringet
forringet
Ubetydelig
endring

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet
som eget element, men er ikke i sammenheng med
landskapsformen.

Noe forringet
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Tabell B.5.

Tiltakets påvirkning Delområde B
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt

endring

forringet

▲
Begrunnelse:
Tiltaket er noe forankret ved at den følger delvis eksisterende veg. Det medfører noe
fragmentering i tettstedet ved at vegen forsterkes som en barriere og sideveger krever

1

mer plass ved kryssene. Det bryter i en viss grad med landskapsbildets karakter at
kryssenes dimensjoner blir større enn de eksisterende. Tiltaket medfører skjemmende
inngrep. Det ligger ned i kystlinjen og påvirker formen på den. Tiltaket blir et
dominerende fremmedelement i landskapets skala og balansen mellom storskala terreng
og småskala infrastruktur blir brutt. Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk
helhet som eget element, men ikke i sammenheng med omgivelsene.

▲
Begrunnelse:
Tiltaket medfører svære terrenginngrep som utgjør en relativt stor skjæring som er
proporsjonelt et stort sår i landskapet sett i sammenheng med landskapsrommets
målestokk og veganleggets omfang. Veglinjen i terrenget er småskala element i rommet.

2

Skjæringen gjenspeiler ikke vegens skala og gir vegen og dens inngrep en større vekt og
dermed skaper ubalanse mellom landskapets storskala og infrastrukturens småskala.
Skjæringen harmonerer dårlig med terrengformene og fremstår som et fremmedelement
visuelt i helhetsbildet. Delområdet blir fragmentert ved plassering av alternativ 2 i
landskapet. Det vil fremstå som en barriere i landskapsbildet og visuelt skape en linje i
terrenget som konkurrerer med andre naturlige linjer.

Tabell B.6.

Tiltakets konsekvens – Delområde B
Alternativ

+++/
++++

1
2

+/++

0

-

--

---

----

▲
Alvorlig miljøskade for Landskapsbildet (---)

▲
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for Landskapsbildet (----)
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Delområde C

Figur 8. Oversikt over delområde C

Landskapstypen defineres som åpent innlands dallandskap under skoggrensen. Delområdet
omfatter dalmunningene på de tre dalførene som samles ved fjordbunnen. Landskapsrommet
bygges opp av myr og våtmark som gulv og fjellsider i nord og sør som vegger. (Se bilde over).
Delområdets største og mest dominerende landskapskomponent er Vinnstormyra naturreservat.
Det er en høymyr med markerte strukturer og svak hvelving som ligger sentralt i området. En
høymyr er en type myr som karakteriseres av at torva over tid har bygget seg opp til å danne et
eller flere hvelvede partier. Vegetasjonen er fattig, men fugleliv er rikt. Den gir et sterkt
karakteristisk inntrykk
Det grenser til elva Søo som renner fra dalføret mot øst. Denne fortsetter mot dalføret ved
Rovatnet og videre mot Kyrksæterøra i nord. Området er flatt og åpent. Myren har
karakteristiske trekk med tuer og furuer, og fargen på vegetasjonen er annen enn ellers i
omkringliggende tilgrensende områder. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig
aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og
kraftledninger går igjennom delområdet. Myrflatene har en slak overgang til åser og fjell
i sør, men middels sterkt nedskåret tilgrensende fjell i nord. Lien i nord er relativt bratt og dekket
med blandet skog. På sørsiden er fjellsiden slakere og mer variert, med mindre åser og små
flater med myr.
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Tabell C.1.

Fastsetting av landskapsbildets karakter - Delområde C
Kategorier

Omtale

Betydning

Topografiske hovedformer

Delområdet beskrives som en stor flate
med høgmyr som er rammet inn av enten
slake fjellsider eller dalmunningen til de tre
dalførene som samles på dette punktet.
Terrenget har store sammenhengende
myrflater. Det er småkupert imellom
myrområder. Landskapet er i liten grad
preget av menneskelig aktivitet og
bebyggelse. Infrastrukturen skaper linjer i
terrenget og fragmenterer myrflatene.
Opp i fjellsidene vokser det blandet skog.
Området grenser til elva Søo mot nord øst.
Fjelna renner igjennom den sørlige del.
Delområdets gulv er svære
våtmarksområder, det er en myk overgang
og utydelig grense mellom gulv og vegger.
Furutrær som danner mindre
landskapsroms enheter i det store
landskapsrommet.
Det er ubrutt naturlig sammenheng fra
våtmark til fjell i sør med unntak av
kraftlinjer som krysser området. Myke
fjellformer med avrundete topper. Høgmyr
med markerte strukturer og svak hvelving.
Myren har tuer og høye furutrær.
Deltaområde i nord mot Rovatnet.

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Åpenhet mot himmel og gir et dominerende
uttrykk for landskapsrommet. Myren er
landskapsrommets største
landskapskomponent.

Mindre viktig

Vegetasjon

Det er karakteristiske vegetasjonen i
myrene som skaper kontrasten mellom gulv
og vegger. Vegetasjonen er av naturlig
karakter. Fjellsidene er dekket med løvskog
og blandet skog. Myren er vernet for å ta
vare på de svært få og finest utformete
høgmyrene i de indre kystdistriktene i fylket.

Svært viktig

Romlige egenskaper

Naturskapte visuelle
egenskaper
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Avgjørende

Avgjørende

Arealbruk

Arealbruken er veldig begrenset i området,
utover infrastrukturen er det lite påvirket av
menneskelig aktivitet.

Uvesentlig

Byform og arkitektur

Infrastrukturen består hovedsakelig av
ferdselsåre gjennom området. Veldig få
bygninger i området.

Uvesentlig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

E39 sin veglinje i terrenget er fremtredende
infrastruktur som oppleves som en barriere
og deler landskapsgulvet i to på en
unaturlig måte. Kraftlinjer er et kunstig og
blikkfangene element.

Mindre viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

Utenom kraftlinjer og vegen er det få
merker om menneskelig aktivitet, området
framtrer som natur.

Uvesentlig

Fastsatt karakter for
landskapsbildet.

De topografiske hovedformer er åpen dalbunn og store flater
med myr. Romlige egenskapene på flatene er tuene med
vegetasjonen som fremstår karakteriserende med hjelp av de
romdannende furutrær.
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Tabell C.2.
Verdifaktorer Delområde C

Visuelle
kvaliteter

Helhet
variasjon

Særpreg

Byform/
Bystruktur

Arkitektur

Totalinntrykk

Sjeldenhet, Representativitet
Forvaltnins
prioritet/Pri
oriterte
landskapso
mråder

Terrengform og vegetasjonen gjør at det står
i kontrast til nabodelområdene med kultiverte
og grønne overflater da dette landskapet
består av store myrområder som er vernet.
Med karakteristisk vegetasjon.
Landskapsrommets naturlige storskala og
helhetlige utrykk balanserer bra med de slake
fjellsidene dekket med skog. Her er naturens
storskala landskapskomponenter
dominerende og harmonerer bra i lag.
Delområdets særpreg er det åpne
landskapsrommet. Myrenes omfang er
delområdets dominerende særpreg.
Bebyggelse og infrastruktur er av rural
karakter, infrastruktur spiller ikke på lag med
landskap eller terrengformer da de krysser
området på sine egne premisser og
hensyntar ikke delområdets landskapsbilde
og deler opp flaten med myr i bunnen.
Her er det ikke by eller tettsted

Delområdets landskap er dominerende,
bebyggelse og infrastruktur harmonerer ikke
med landskapet, men er ikke fremtredende
nok til å ødelegge totalinntrykket.
Landskapstypen er sjelden regionalt. Største
delen av delområdets flate er et
naturreservat.
Natur reservatet med myr.
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Delområde med særlig
gode visuelle kvaliteter,
eller kvaliteter av regional
betydning

Stor verdi

Delområde med særlig
god balanse mellom
helhet og variasjon

Stor verdi

Delområde med særpreg

Middels verdi

Delområde der
bystrukturen er
fragmentert

Uten betydning

Bebyggelse, bygninger,
byrom, infrastruktur og
landskap mangler
sammenheng. Er dårlig
tilpasset byens skala
Delområde der landskap
og bebyggelse/ anlegg til
sammen gir et godt
totalinntrykk
Delområde der landskap
og bebyggelse/ anlegg til
sammen gir et noe
redusert totalinntrykk
Delområdet har kvaliteter
av lokal og/eller regional
betydning

Uten betydning

Middels verdi

Middels verdi

Middels verdi

Tabell C.3.

Verdisetting - Delområde C
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområde C vurderes som et område med middels verdi. Terrengform og

vegetasjonen gjør at det står i kontrast til nabodelområdene med kultiverte og grønne overflater,
landskapet består av et stort vernet myrområde med karakteristisk vegetasjon. Landskapsrommets
naturlige storskala og helhetlige utrykk balanserer bra med de slake fjellsidene dekket med skog.
Her er naturens storskala landskapskomponenter dominerende og harmonerer bra i lag. Myrenes
omfang er delområdets dominerende særpreg. Landskapstypen er sjelden regionalt, hvor
delområdets største del er et naturreservat med høgmyr.
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Tabell C.4.
Påvirkningsfaktorer Delområde C - Alternativ 1

Forankring og
lokalisering

Landskaps og
terrenginngrep
Skala

Linjeføring

Tiltaket er forankret til dagens infrastruktur, men
eksisterende infrastruktur er dårlig forankret og har
medført fragmentering av myren. Den bryter med
landskapsbildets karakter, linjen den danner i terrenget
fremstår som et fremmedelement i den ensartede og
helhetlige enhet.
Tiltaket medfører noe skjemmende inngrep

Noe forringet

Tiltakets proporsjoner oppleves ikke som dominerende.
Skalaen i delområdet blir ikke merkbart påvirket av
tiltaket.
Tiltaket har ikke knekker elle sprang og en god kurve.

Ubetydelig

Noe forringet

endring
Ubetydelig
endring

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet
som eget element og med eksisterende veg, men
sammenhengen mellom de naturskapte landformer og
tiltaket er ikke stor.

Noe forringet

Påvirkningsfaktorer Delområde C - Alternativ 2

Forankring og
lokalisering

Landskaps og
terrenginngrep

Skala

Linjeføring

Tiltaket er ikke forankret og bryter i stor grad med
landskapsbildets karakter. Vegen skaper en linje i
terrenget som bryter med den naturskapte
terrengformen. Vegens plassering og form er ikke
tilpasset landskapsbildets aspekt.
Tiltaket medfører svært skjemmende inngrep, med
fyllinger som har et stort fotavtrykk.
Landskapskomponent fjellien blir delt opp og skjemmer
det estetiske helhetsbilde.
Tiltaket blir et dominerende fremmedelement i
landskapets skala og balansen mellom storskala
terreng og småskala infrastruktur blir brutt.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og en god kurve.

Sterkt
forringet

Sterkt
forringet
Sterkt
forringet
Ubetydelig
endring

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket fremstår som en arkitektonisk helhet i seg selv,
men uten forankring i omgivelsene.
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Ubetydelig
endring

Tabell C.5.

Tiltakets påvirkning – Delområde C
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt

endring

forringet

▲
Begrunnelse:
Tiltaket er forankret til dagens infrastruktur, men eksisterende infrastruktur er dårlig

1

forankret og har medført fragmentering av myren, den bryter med landskapsbildets
karakter som et fremmedelement i landskapsbildet.
Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet som eget element og med
eksisterende veg, men sammenhengen mellom de naturskapte landformer og tiltaket er
ikke stor.

▲
Begrunnelse:
Vegen skaper en linje i terrenget som bryter med den naturskapte terrengformen.

2

Vegens plassering og form er ikke tilpasset landskapsbildets aspekt. Tiltaket medfører
svært skjemmende inngrep. Landskapskomponenter blir fragmentert. Tiltaket blir et
dominerende fremmedelement i landskapets skala og balansen mellom storskala terreng
og småskala infrastruktur blir brutt. Tiltaket fremstår som en arkitektonisk helhet i seg
selv, men uten forankring i omgivelsene.

Tabell C.6.

Tiltakets konsekvens – Delområde C
Alternativ

+++/
++++

1
2

+/++

0

-

--

---

----

▲
Noe miljøskade for Landskapsbildet (-)

▲
Betydelig miljøskade for delområdet Landskapsbildet (--)
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Delområde D

Figur 9. Oversikt over delområde D

Landskapstypen defineres som relativt åpent innlands dallandskap under skoggrensen.
Delområdet omfatter nederste delen av Søovassdalen i vest. Landskapsrommet bygges opp av
dyrket mark som gulv i dalbunnen og fjellsider i nord og sør som vegger. (Se bilde over).
Dalbunnen og de slake sidene er dominert av jordbruk. Elven skaper et markant skille i bunnen
og deler landskapsrommet i to med nordsiden og sørsiden av elven. Dalbunnen er middels
sterkt nedskåret fra omkringliggende åser og fjell. Landskapsbildet er preget av menneskelig
aktivitet med gårdsbruk og infrastruktur. E39 er den mest dominerende menneskeskapte linjen
som går igjennom området parallelt med elven, ellers er det også enkelte kraftlinjer. Lien på
nordsiden er dekket med skog, deler av den er edelløvskog. Sørsiden har en slak overgang til
åser og fjell.
Det kan oppleves fra et område som er svært viktig friluftsområde og blir derfor beskuet av
mange fra utsiktshøyder og fjelltopper i tilknyttet område.
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Tabell D.1.

Fastsetting av landskapsbildets karakter - Delområde D
Kategorier

Omtale

Betydning

Topografiske hovedformer

Delområdet består i grove trekk av en vid
dal. I dalbunnen løper Søo. Elveløpsformen
er noe påvirket av menneskelig aktivitet og
har en unaturlig form, det tyder på at den
ville meandrere gjennom i dalmunningen
der dalen er bredest.
Dalbunnen bærer preg av menneskelig
påvirkning med landbruk. Fjellsidene
er dekket med løvskog. På sørsiden er
fjellsiden slakere og mer variert, med
mindre åser og små flater med myr.
Skalaen i landskapsrommet er noe variert,
det er en bra harmoni mellom storskala
landskapskomponenter og småskala
elementer som avtegner mosaikkmønster i
dalbunnen.
Siktlinjer i området går øst-vest i linje med
dalføret. Grensen mellom gulv og vegger
markeres delvis av terrengformen, men
vegetasjonen understreker skillet. Gulvet er
landbruk, mens vegger er skog eller skog
og myr.

Avgjørende

Romlige egenskaper

Viktig

Elven er et markant element i rommet
samtidig som den danner en barriere og
deler rommet i to. Infrastruktur og
bebyggelse bærer preg av at det er på
landskapets premisser at
bosettingsmønsteret og infrastrukturen har
utviklet seg.
Naturskapte visuelle
egenskaper

Dalskapende fjellsider. Elven som deler
rommets gulv opp. Myke fjellformer med
avrundede topper.

Avgjørende

Naturskapte nøkkelelementer

Åpenhet mot himmel er et dominerende
uttrykk for landskapsrommet. Vassdraget er
et dominerende element.

Svært viktig
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Vegetasjon

Skog i fjellsidene og kultivert vegetasjon i
landskapsrommets gulv. Delvis noe myr og
blandet skog på sørsiden.

Svært viktig

Dalbunnen består av kultivert vegetasjon
som forsterker kontrasten mellom gulv og
vegg i landskapsrommet. Det kultiverte
landskapet danner en variert mosaikk som
harmonerer bra med omgivelsene og
forsterker forskjellen på skalaen mellom
natur og menneskeskapt.
Arealbruk

Landskapsrommets gulv er rammet inn av
naturlig vegetasjon domineres av gårdsbruk
kulturlandskap og infrastruktur.

Viktig

Byform og arkitektur

Gårdsbruk og infrastruktur består
hovedsakelig av ferdselsåre gjennom
området. Arkitekturen er av rural karakter,
men kan bære preg av det kulturhistoriske
aspektet.

Betydning
uvesentlig

Menneskeskapte visuelle
egenskaper

E39 sin veglinje i terrenget og infrastruktur,
spredt bebyggelse og kultivert vegetasjon.
Mosaikkmønster dannes på grunn av
kultivering av markene. Elveløpsformen
som er rett linje, er fremtredende og
forsterker opplevelsen av menneskelig
påvirkning av området.

Viktig

Menneskeskapte
nøkkelelementer

E39 går igjennom området og oppleves
som et landemerke. Kulturlandskap rundt
landbruk, mosaikkmønster av landbruk og
elven.

Viktig

Fastsatt karakter for
landskapsbildet.

Åpen og vid dal, er karakteriserende for landskapsbildet.
Gårdsbruk og kulturlandskap er den mest fremtredende
landskaps komponenten. Vegen som orienteringspunkt og
elven som et landemerke.
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Tabell D.2.
Verdifaktorer Delområde D

Visuelle
kvaliteter

Terrengform, kulturlandskapet og elven gjør
at landskapet fremstår som et landskapsrom
med gode visuelle kvaliteter.

Helhet
variasjon

Landskapsrommets naturlige storskala og
helhetlige utrykk er i harmoni med den
menneskeskapte varierte småskala
infrastruktur og mosaikkdannende arealbruk.

Særpreg

Delområdets særpreg er det åpne
landskapsrommet. Historiske spor som viser
til at området har vært benyttet av mennesker
i lang tid.
Bygden og infrastruktur er av rural karakter,
men spiller på lag med omgivelsene.

Byform/
Bystruktur
Arkitektur

Bygdedannelse, gårdsbruk og infrastruktur
spiller på lag med terrengformene slik at
landskapsbildet gir en arkitektestetisk positiv
opplevelse.

Totalinntrykk

Delområdets landskap, bebyggelse og
arealbruk gir et godt inntrykk. Kontraster
mellom skog og landbruk, terreng og himmel
balanseres bra og gir et godt inntrykk.
Landskapstypen er ikke uvanlig lokalt eller
nasjonalt.

Sjeldenhet, Representativitet
Forvaltning
sprioritet/
Prioriterte
landskapso
mråder

Gårdsbruk og E39 er arealbruken

Delområde med gode
visuelle kvaliteter, eller
kvaliteter av lokal
betydning
Delområde med god
balanse mellom helhet og
variasjon

Middels verdi

Delområde med
særpreg

Middels verdi

Delområde der byformen/
bystrukturen er
fragmentert
Bebyggelse, bygninger,
byrom, infrastruktur og
landskap danner til
sammen gode og lesbare
omgivelser. Er tilpasset
byens skala
Delområde der landskap
og bebyggelse/ anlegg til
sammen gir et godt
totalinntrykk
Delområdet inngår i
landskapstyper som er
vanlig

Uten

Delområdet har kvaliteter
av lokal og/eller regional
betydning

Middels verdi

Middels verdi

betydning
Middels verdi

Middels verdi

Uten
betydning
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Tabell D.3.

Verdisetting - Delområde D
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområde D vurderes som område av middels verdi. Området er en del av dalbunnen

og har en viktig sammenhengende funksjon i landskapsbildet med andre delområder i dalbunnen.
De sammen skaper et fokuspunkt og styrker områdenes identitet ved å ligge inntil hverandre og på
den måte fremheve deres kontraster. Det skaper et visuelt spill som oppleves som særlig gode
kvaliteter i landskapsrommet.
Delområde D kan oppleves fra et område som er et svært viktig friluftsområde og blir derfor beskuet
av mange fra utsiktshøyder og fjelltopper i tilknyttet område.
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Tabell D.4.
Påvirkningsfaktorer Delområde D - Alternativ 1

Forankring og
lokalisering

Tiltaket har relativt ingen eller liten påvirkning på
området

Ubetydelig

Landskaps og
terrenginngrep

Tiltaket har relativt ingen eller liten påvirkning på
området

Ubetydelig

Skala

Tiltaket har relativt ingen eller liten påvirkning på
området

Ubetydelig

Linjeføring

Tiltaket har relativt ingen eller liten påvirkning på
området

Ubetydelig

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket har relativt ingen eller liten påvirkning på
området

Ubetydelig

endring
endring
endring
endring
endring

Påvirkningsfaktorer Delområde D - Alternativ 2

Forankring og
lokalisering

Landskaps og
terrenginngrep

Skala

Linjeføring

Tiltaket er noe forankret i dagens veg, men bryter i en
viss grad med landskapsbildets terrengforn fordi tiltaket
er strengere i sin egen interne kurvatur og klarer derfor
ikke å ta hensyn til landskapsformene. Den nye vegen
brøyter seg igjennom terrenget på sine egne premisser.
Tiltaket medfører noe skjemmende inngrep. Både
fyllinger og skjæringer er veldig nær eksisterende
veglinje, men likevel litt utenfor til siden av eksisterende
linjeføring noe som medfører inngrep.
Tiltaket er i noen grad oppgradert, men etter
tilbakeføring og revegetering bør skalaen ha tilpasset
seg på en balansert måte med landskapsbildet.
Tiltaket har ikke knekker eller sprang og en god kurve.

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Arkitektonisk
utforming

Tiltaket fremstår som en arkitektonisk helhet og sikrer
en bra reiseopplevelse. Men sett på landskapsrommets
premisser, så blir terrenget brutt og menneskeskapte
linjeinngrep blir mer dominerende enn 0-alternativet.
Arkitektonisk fremstår tiltaket som estetisk helhetlig
element i seg selv, men det har i liten grad forankret
eller tilpasset seg terrengformets aspekt.

Ubetydelig
endring
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Tabell D.5.

Tiltakets påvirkning – Delområde D
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt

endring

forringet

▲
1

Begrunnelse:
Alternativ 1 strekker seg ikke så langt som alternativ 2. Tiltaket har sluttet i delområde C
og har derfor. Ingen betydelig påvirkning på delområde D

▲
Begrunnelse:
Tiltaket medfører noe skjemmende inngrep, både fyllinger og skjæringer er veldig
nærme eksisterende veglinje, men litt utenfor til siden av eksisterende linjeføring som
medfører terrenginngrep. Tiltaket er noe forankret i dagens veg, men bryter i en viss

2

grad med landskapsbildets terrengforn fordi tiltaket er strengere i sin egen interne
kurvatur og klarer derfor ikke å ta hensyn til landskapsformene, den brøyter seg
igjennom terrenget på sine egne premisser. Tiltaket fremstår som en arkitektonisk
helhet og sikrer en bra reise opplevelse. Men sett på landskapsrommets premisser så
blir terrenget brutt, og menneskeskapte linjeinngrep blir mer dominerende enn 0
alternativet. Arkitektonisk fremstår tiltaket som estetisk helhetlig element i seg selv,
men den har i liten grad forankret seg, eller tilpasset seg terrengformets aspekt.

Tabell D.6.

Tiltakets konsekvens – Delområde D
Alternativ

+++/
++++

1
2

+/++

0

-

▲
Ubetydelig miljøskade for Landskapsbildet (0)

▲
Ubetydelig miljøskade for Landskapsbildet (0)
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--

---

----

Verdikart

Figur 10 Oversikt som viser vurdert verdi på hvert delområde

Tabell V.1.: Oversikt over Delområder for landskapsbilde og deres verdier

Delområder
A

Verdi
M

B

S

C

M

D

M

35 (42)
ETTER HÅNDBOK V712

2.2 Konsekvens for delområder alternativ 1

Figur 11 Oversikt som viser vurdert konsekvens av alternativ 1 for hvert delområde
Tabell 2-1. Omfang og konsekvens for fagtema landskapsbilde i alternativ 1.
Tabell K.1. Fastsettelse av konsekvens – Alternativ 1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels verdi

A

Konsekvens

Forringet

--

B

Stor verdi

Forringet

---

C

Middels verdi

Noe forringet

-

D

Middels verdi

Ubetydelig endring

Konsekvens for landskapsbilde i alternativ 1 er
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0
Noe negativ

2.3 Konsekvens for delområder alternativ 2

Figur 12 Oversikt som viser vurdert konsekvens av alternativ 2 for hvert delområde
Tabell K.2. Fastsettelse av konsekvens – Alternativ 2
Delområde

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

A

Middels verdi

Sterkt forringet

---

B

Stor verdi

Sterkt forringet

----

C

Middels verdi

Sterkt forringet

--

D

Middels verdi

Ubetydelig endring

0

Konsekvens for landskapsbilde i alternativ 2 er

Middels negativ
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2.4 Sammenstilling av konsekvenser av alt. 1 og alt. 2
Tabell S.1. - Sammenstilling av konsekvens – Landskapsbilde
Delområder

Alt. 0

Alt. 1

A

0

--

Alt. 2
---

B

0

---

----

C

0

-

--

D

0

0

0

Avveining
Delområde B har fått en spesiell vekt, der er det mange faktorer som påvirker rangeringen og gir dermed
Delområde B høyere verdi. Alle delområdene styrker hver andre og samspillet mellom dem og kontrastene
dem imellom gjør dem avhengige av hver andre for å beholde sin verdi. Konsekvensvurderingen er i
harmoni med tiltakenes inngreps grad og krever ikke noe overstyring på avveining for at resultatet skal
kunne representere riktig bilde av konklusjonen.

SAMLET vurdering

0

Rangering

1

Noe negativ

Middels negativ

konsekvens

konsekvens

2

3

Forklaring til rangering
Det er mindre forskjell mellom Alt. 0 og alt. 1 enn det er forskjell mellom alt. 0 og alt.2.
Alternativ 1 forsterker alt.0 sine terreng inngrep og gir vegen større vekt enn den har i dagens situasjon.
Forskjellen på alt. 1 og 2. er hovedsakelig den at alt. 1 fortsetter med de samme skadene tiltaket i alt. 0
forårsaket mens alt. 2 lager helt nye skader uten å kompensere for skadene det første tiltaket i alt. 0
medførte. Det betyr at med alternativ 2 vil summen av infrastrukturens arealbruk bli flere steder og
okkupere større områder enn dagens situasjon.

2.5 Usikkerhet til tiltaket
Det kan knyttes en viss usikkerhet både til registreringer, vurderinger og utforming av selve
tiltaket. Når det gjelder landskap er den største usikkerheten knyttet til den endelige utformingen
av tiltaket, samt anleggsfasen. Det kan forekomme at landskapstilpasningen er god på noen
steder og mindre god på andre steder, og at en i perioder vil oppleve mer negativ påvirkning.
I analysearbeidet er det lagt vekt på å dekke innsyn fra områder knyttet til nærliggende
bosteder, turområder og eventuelt andre utsiktspunkter, inkludert veier. Under samspill med
andre fag er det avdekket populær turområder i nærmiljøet som vil kunne påvirkes av tiltaket.
Det vil imidlertid kunne være steder med innsyn til området, som ikke avdekkes under
analysearbeid og som kan oppleve visuell sjenanse. Årstidsvariasjon og lys/-værforhold vil også
kunne påvirke det visuelle inntrykket av ferdigetablert anlegg.
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Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
NIN-databasen inneholder begrenset informasjon om planområdet og influensområdet.
Kunnskapsgrunnlaget kan derfor være mangelfullt.

2.6 Konsekvensvurdering av hele tiltaket
Reiseopplevelsen vil høyst sannsynlig bli bedret, tiltakene har en helhetlig arkitektur og myk
kurvatur. Begge alternativene flytter trafikken fra bygdens sentrum og vil skjerme bygden noe
for gjennomgående trafikk og tungtransport. Alternativ 1 ligger nærmere linjeføring på dagens
veg og skaper derfor ikke likeså stor visuell støy sammenlignet med alternativ 2 som skjærer
seg igjennom naturlige terrengformer. Alternativ 2 bærer lite preg av at det er tatt hensyn til
terrengformens premisser og skaper dermed en kunstig linje i de ellers naturpregede
omgivelsene. Dette alternativet deler opp og fragmenterer landskapets komponenter, som i
dagens situasjon fremstår som av enhetlige karakter. Konklusjonen er at alternativ 1 har noe
negativ konsekvens, mens alternativ 2 har middels negativ konsekvens.

2.7 Virkninger av 0-alternativet
I 0-alternativet er landskapsbildet noe fragmentert på grunn av dagen infrastruktur, menneskelig
påvirkning i landskapsbildet er på noen måter positivt og på andre ikke like positive.
Landskapsbildet i dagens situasjon er tradisjonelt for området, det er variabelt, har en relativ bra
balanse mellom stor skala og småskala. Dagens infrastruktur E39 inkludert vil fortsatt bli
liggende stort sett uten store endringer ved i alternativ 2, mens alternativ 1 ligger i større grad i
samme trase. Det ligger derfor i sin natur at alternativ 1 vil bli mere påvirket at dagens E39 en
alternativ 2.

2.8 Virkninger i anleggsfasen
Det er viktig at entreprenør ikke blir tildelt mere rigg og anleggs areal enn det som er nødvendig,
det vil redusere faren for at inngrepet ikke setter større spor enn det som må til for å bygge
anlegget. Rigg og marksikringsplan bør vise anleggsgrense, deponiers overflater bør få en form
som harmonerer med det naturlige terreng i landskapet. Riggområder bør tilbakeføres og
revegeteres. Det må tas vare på at overvannsløsninger og flomveger er gjennomførbare og at
de erosjonssikret.
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2.9 Forslag til avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak
Tiltak
1. Naturlig revegetering av sideterreng med stedegen jord.
Langs vegen hvor det har dannet seg sår i vegetasjonsdekket under anleggsperioden
bør det brukes revegeterings metoder som fremskynder prosessen for at stedegen
vegetasjon kan reetablere seg. Så lenge overflater har åpent jorddekke kan r-selekterte
arter gjøre seg nytte av ubrukte eller tomme habitater og miljøer. Ved reetablering av
dyrket mark kreves det mere elegant terrengforming for å oppnå en naturlig
landskapsform på overflaten. Skogsdekke gjør at terrengoverflaten blir mere diffus for
tilskuer og dermed kan kravet til utforming av bearbeidet terreng under skogsdekke bli
mindre.
2. Revegetering av skjæringer og fyllinger undervegs i anleggsperioden. Dette vil gi en
rask og naturlig tilgroing av stedegen vegetasjon og tiltaket vil lage mindre sår i
landskapet.
3. Begrense fotavtrykk i balanse med type vegetasjonsdekket.
Fyllinger og skåninger bør ha så lite fotavtrykk som mulig, samtidig som muligheten for
at vegetasjon skal kunne etablere seg skal ivaretas. Dette må balanserer og avveies for
hver fylling fordi situasjonene kan være forskjellige og behovet for ulike typer
vegetasjonsdekket kan være forskjellig. Som eksempel kan det nevnes at dyrket mark
bør ha en gunstig nok helning for at jordbruksmaskiner kan komme til å operere mens
skog kan stå i brattere terreng. Det vil bety at dyrket mark sannsynlig kan gi et større
foravtrykk en skog.
4. Høye fjellskjøringer brytes opp med hylle
Fjellskjæringer bør bygges opp trinnvis når høyden er overdimensjonert i forhold til
overkroppens anlegg øvrig. Trinende bør være dype nok til at vegetasjon kan etablere
seg på den. Plassering av trinende i skjæringen er viktig for at de skal fungere til sin
hensikt må de bryte den store flaten skjæringen ellers ville ha dannet. Hyllen danner en
linje i skjæringen, for å oppnå naturlig utseende bør linje gjenspeile terrengformer i
omgivelsene. Lengere strekninger med hyller i rett linje tvers over skjæring bør unngås.
5. Jordkledning av fjellskjæringer.
Erfaringer fra vegprosjekter i nærområdet viser at det løsner blokker. Ved å ta ned
fjellskjæringer og jordkle terrenget opp til overgang til eksisterende terreng, vil man
dempe den visuelle opplevelsen av vegens sideområder.
6. Lengder på konstruksjoner som bruer, murer og kulverter optimaliseres i forhold til
god terrengtilpasning. Konstruksjoner tar hensyn til terrengformer der terreng har
skånende form bør det tilstrebes konstruksjonen har tilsvarende form så den ikke stikke
ut unødvendig.
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Oppsummering av tiltak
Tabell T.1.
Tiltak

Alternativ 1

Alternativ 2

A

B

C

D

A

B

C

D

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

6

x

x

I delområde A har begge alternativ skjæringer som kan løses med tilsvarende avbøtende tiltak.
I delområde B må begge alternativ benytte avbøtende tiltak som beskrevet i kulepunkt 1-3,
mens delområde B må i større grad benytte seg av avbøtende tiltak som beskrevet i kulepunkt
4-6.
I delområde C må det benyttes avbøtende tiltak som beskrevet i kulepunkt 1-4 på begge
alternativ.
I delområde D har alternativ 1 lite eller ingen påvirkning på landskapsbildet og krever derfor ikke
noen avbøtende tiltak i særlig grad. Alternativ 2 må benytte seg av avbøtende som beskrevet i
kulepunkt 1-5.
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Referanser

Miljødirektoratet, naturbase kart:
(https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase)
Artsdatabanken, natur i Norge (2021)
https://www.artsdatabanken.no/Pages/181633/Meander?Key=1464764371
Store norske leksikon (2021)
https://snl.no/meander
Wikipedia (2021)
https://no.wikipedia.org/wiki/Lagg

Artdatabanken, Landform (2021)
3 Landform (artsdatabanken.no)

Miljø direktorater , NiN Landskapstype (2021)
http://landskapstyper-faktaark.miljodirektoratet.no/

NiN-Kart, Natur i Norge (2021)
https://nin.artsdatabanken.no/

Heim Kommune, Skrevet av Eirik Johansen, Publisert 12. desember 2019
https://www.heim.kommune.no/vinjstormyra-naturreservat.516822.no.html

Institutt for biovitenskap (UiO)
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/k/kseleksjon.html
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