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Forord
Statens vegvesen region Sør har startet opp arbeidet med detaljregulering for E39 mellom Rigekrysset og
Breimyrkrysset, vest i Kristiansand kommune. Prosjektet er en del av Gartnerløkka – Breimyrkrysset som
er omtalt i NTP 2014-2023, med mulig byggestart i 2017. Hensikten med prosjektet er å oppnå det formelle
plangrunnlaget for å kunne bygge en ny 4 felts veg ihht dagens standard.
Vedtatt kommunedelplan for E39 Gartnerløkka-Kleppland med konsekvensutredning omfatter strekningen
mellom Rigekrysset og Breimyrkrysset. Det er igjennom det foreliggende planarbeidet foretatt en
landskapsanalyse med KU på overordna nivå.
Denne landskapsanalysen skal gi en mer detaljert beskrivelse og fremstilling av dagens situasjon i samsvar
med plannivå.
Prosjektleder er Asbjørn Heieraas og Lars Aamodt har vært prosessleder. Denne utredningen er utarbeidet
og sammenstilt av landskapsarkitekt Ingrid U. Nøkland. Der ikke annet er oppgitt, er foto tatt av Ingrid U.
Nøkland.
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Innledning – mål med landskapsanalysen

Analysen skal gi en oversikt over landskapsbildet i området hvor en har som mål å planlegge ny veg av en
større dimensjon en dagens vegtrase. Hensikten med landskapsanalysen er å få kartlagt og beskrevet dagens
situasjon slik at denne kan være med på å øke forståelsen av undersøkelsesområdet. Analysen vil være en av
flere typer underlagsmaterialer som påvirker arbeidet med en ny vegtrase.

Metode

Analysen baserer seg på foreliggende konsekvensutredning for kommunedelplan E39 GartnerløkkaKleppland i 2003. Denne analysen er gjennomført til en reguleringsplan, og analysen er dermed mer detaljert
en analysen fra kommunedelplanarbeidet.
Landskapsanalysen er gjennomført etter Statens vegvesens håndbok 140 og metodikken for verdivurdering
av landskapsområder. Ulike databaser og registreringer er brukt i tillegg til flere befaringer sommer og høst
2013, flyfoto og andre kartdatabaser.
Landskapsanalysen er gjennomført innenfor et avgrenset undersøkelsesområde som inneholder både
planområdet og influensområdet for planprosjektet.

Figur 1. Avgrensingen viser undersøkelsesområdet for landskapsanalysen.
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Generelt om fagtemaet
Temaet landskapsbildet/bybildet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsen. Landskapsbildet blir vurdert
ut fra de visuelle kvalitetene omgivelsene har. Temaet vurderer hvordan området oppleves fra omgivelsen i
tillegg til hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelsen). I analysen vil reiseopplevelsen fra veg og
gang, - og sykkelveg bli belyst der dette er aktuelt.

Generelt om landskapet i området

Det norske landskapet er kartlagt av Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Områder med like
landskapskarakter har blitt inndelt i regioner, og Norge har totalt 45 landskapsregioner. Elementer som er
blitt vurdert er:
• Hovedformer og småformer i landskapet
• Vann og elver
• Jordbruksareal
• Boligområder
• Teknisk anlegg
Undersøkelsesområdet ligger i landskapsregion 1 Skagerakkysten. Regionen strekker seg fra Tønsberg i øst til
Flekkefjord i vest. Hovedtrekkene er:
- Landskapets hovedform er småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av enkelte
daldrag.
- Landskapets hovedformer består av knauser, koller og bergdrag ofte med skrint jorddekke. I 		
regionens bakland er jordsmonnet bedre
- Regionen har mange tjern og grunnfjellsjøer omgitt av skoglandskap eller næringsrike sjøer i 		
jordbrukslandskap.
- Byggeskikken i regionen er preget av rikholdig trearkitektur fra ulike perioder.
- Vegetasjonen er preget av furu på skrinne bergkoller, frodig edelløvskog i bergskorter og 			
senkninger. Jordbrukslandskap i smale teiger innunder lave bergdrag. Mange småbruk er nedlagt og
kulturlandskapet preges av gjengroing.

Overordna landskapstrekk i undersøkelsesområdet

Det overordna landskapet er representativt for regionen. Undersøkelsesområdet er småkupert med
god veksling mellom gran, furu og blandingsskog. Veganlegget ligger i et naturlig daldrag og deler
undersøkelsesområdet i to. I nord er bebyggelsen samlet i tettere boligfelt med mindre hager. Sør for
vegelementet dominerer Borheia på 166 moh. Øst i undersøkelsesområdet åpnes daldraget mer opp og i
tillegg til boligbebyggelsen blir næringsbebygelsen dominerende.
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Undersøkelsesområdet og områdeinndeling
På bakgrunn av landskapsanalysen er undersøkelsesområdet delt opp i 5 delområder. Hvert delområde
fremstår enhetlig og vil videre bli beskrevet.
De fem enhetlige delområdene er;
• 1: E39
• 2: Borheia
• 3: Fidjetoppen
• 4: Breimyrkollen -Fjellro
• 5: Rige

E39

Figur 2. Oversikt over de 5 delområdene som undersøkelsesområdet er delt inn i.

Videre vises ulike registreringskart som beskriver landskapsbildet;
• Bebyggelse og vegmønster
• Vegetasjon og vann
• Landskapsbilde/terrengformer

s. 6

Bebyggelse og vegmønster

Temakart

Fiskåvannet

Fidjemoen
E39

Borheia

Breimyrvn.

Breimyrkollen

Fidjetoppen

Hellemyrbakken

Fidjebakken

Hellemyr

E39
Mindre veger
Gang,- og sykkelsti

Industri
Undersøkelsesomådet

Fjellro

Boligområder

Rigetjønnvn.

Rige

Eigevann

s. 7

Vegetasjon og vann
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Landskapsvurderinger av delområdene
1: E39
Delområdet omfatter E39 med tilgrensende sidearealer. Veganlegget består av to kjørefelt som er adskilt av en
midtdeler i betong. E39 deler hele undersøkelsesområdet i to fra vest til øst.
Veganlegget ligger tett inntil heilandskapet i sør hvor Borheia dominerer. Løvskog med partier med gran og
furuskog preger kantvegetasjonen.
Delområdet avgrenses av støyskjemer mot tilgrensede boligområde på Fidjemoen og Fidjebakken. Det
forekommer også enkelte partier med fjellskjæringer som ligger tett på vegen.
På toppen av Fidjebakken ligger vegelementet noe tyngre i landskapet. Borheia og Hellemyråsen danner en
trang passasje med høye fjellskjæringer på begge sider.
Mot Rige og Fjellro åpnes landskapet mer opp.
Nord for E39 er det sammenhengende gang,- og sykkelveg gjennom hele delområdet. Denne er adskilt fra
vegen med en gressrabatt. For den kjørende gir ikke den tette dalen og tilgrensede heilandskapet noen form
for utsikt eller andre kvaliteter. Delområdet fremstår med få landskapskvaliteter.

2: Borheia
Delområdet består av heilandskapet Borheia sør i undersøkelsesområdet.
Fra vest er delområdet preget av småkuperte heier før Borheia dominerer som den høyeste åsen i delområdet
med 166 moh. Landskapsbildet fremstår helhetlig med sammenhengende heier med tett furuskog og blandingsskog. Det forekommer enkelte partier med bart fjell.
De to små vannene Tvitjønnane og Grauthellertjønna ligger nord i delområdet mot E39. Vannene er omgitt
av tett vegetasjon og gir variasjon i landskapet. Det er ikke mulig å se vannene fra E39.
Landskapet fremstår som et typisk landskap for Skagerakregionen.

Bilde 1. E39 med Borheia til høyre i bildet. Fidjetoppen ligger langs E39 øverst i bildet.

Foto: Kjell Inge Søreide
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3: Fidjetoppen
Det smale delområdet omfatter boligfeltet Fidjetoppen.
Delområdet ligger inneklemt mellom Borheia , E39 og Hellemyråsen. Bebyggelsen er preget av trehusbebyggelse fra 40- og 50 tallet med noen hus fra 80 årene. All bebyggelse er vendt mot hovedvegen og terrengformene til Hellemyråsen som stiger bratt fra E39.
Delområdet avgrenses i sør av den vegetasjonskledde Borheia som stiger bratt på. I nord er det satt opp
støyskjermer som avgrenser delområdet fra E39. Vegetasjonen fra Borheia danner et grønt bakteppe og mindre hager er med på å gi delområdet et vanlig godt totalinntrykk.

Bilde 2 og 3. Delområdet ligger inneklemt mellom Borheia (t. v.), E39 og Hellemyråsen (t. h.).

4: Breimyrkollen- Fjellro
Det langstrakte delområdet består av den nordlige dalsiden som E39 går igjennom. Tette boligfelt med
vegetasjonsbuffere i mellom preger delområdet.
I vest ligger boligområdet Fidjemoen som består av spredte eneboliger med hage. Det lille vannspeilet
Bydalstjønna ligger inn mot Flogvarden og forsterker området positivt. Videre østover ved Breimyrkollen
og Hellemyr er det flere tette rekkehus og eneboliger. Mellom boligområdene, og boligene og E39 er det
vegetasjonsbuffere av blandingsskog.
Ved Rige om mot Fjellro åpnes landskapet mer opp. Vannet Fjellrotjønn er med på å gi området en god
visuell kvalitet. Totalt sett fremstår delområdet med vanlige gode kvaliteter og gir et godt totalinntrykk.

Bilde 4. Fidjemoen, Breimyrkollen Hellemyr

Bilde 5. E39 fra Rigekrysset og østover mot Fjellro
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5: Rige
Det flatsprengt delområdet ligger høyere enn E39 og avgrenses av Borheia og Slettheia.
Området preges av større kontor og næringsbygg. Bygningsmassen ligger noe ustrukturert plassert med
liten samhandling mellom utforming, materialbruk og bygningsvolum. Imellom bygningsmassen er det flere
arealkrevende parkeringsarealer og vegelementer som er med på å redusere den visuelle kvaliteten.
De harde flatene dominerer, vegetasjon og grøntarealer er nesten fraværende.

Bilde 6. Delområdet Rige avgrenset av Borheia til høyre og Slettheia til venstre. Asfaltflatene og større bygningsvolumer dominerer området.

Oppsummert landskapsvurderinger av delområdene

Undersøkelsesområdet fremstår som et vanlig landskap i regionen. Det har ingen områder eller elementer
som utpeker seg spesielt. Det er god variasjon mellom terrengelementer, vegetasjon og bebyggelse. Totalt sett
fremstår området med en vanlig, god visuell kvalitet.

s. 12

