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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten er en utredning av landskapskonsekvensene ved omlegging av E69 i en lang 

tunnel gjennom Skarvberget i Porsanger kommune. Etter en forutgående «silingsrunde» er det 

kun ett alternativ som her blir konsekvensutredet. Dette er alternativ 1 som er foreslått lagt 

lengst opp i nordre fjellside i Skarvbergvika. De to dagstrekningene i hver ende av tunnelen 

berører områder som har ulik landskapsverdi:  

 

Landskapsverdi 

Landskapet som blir berørt av den foreslåtte vegomleggingen ved Skarvberget vurderes å ha 

en verdi som ligger mellom middels og høg. Dette gjelder landskapsbildet slik det er i dag, og 

kan oppleves på vestsiden av den foreslåtte tunnelen - ved Skarvbergvika. Dette gjelder selve 

vika, dalen og strekningen langs fjordens vestside. Landskapet ved Hønsa vurderes ikke å ha 

spesielt høg verdi.   

 

Omfang  

Omfanget av landskapsinngrepene i det tiltaksområdet som er beskrevet ovenfor vurderes å 

være mellom middels og stort negativt. Årsaken til denne vurderingen er i hovedsak de store 

inngrepene av vegfyllinger og en rasvoll gjennom dalen opp mot vestre tunnelpåhugg. Dette 

påhugget er foreslått plassert ca. 80 meter over havet, like ved fossen innerst i dalen. Fyllinger 

langs sjøen i nordvest er også negative inngrep i landskapet på stedet.   

 

Konsekvens 

Når en sammenholder den vurderte landskapsverdien sammen med det beskrevne omfanget, 

vil konsekvensene for landskapsbildet av dette tiltaket være stort negativt.  
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2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen Region nord v/Prosjekt E6 Alta vest ønsker utredet fagtema landskap, 

naturmiljø og reindrift i forbindelse med planarbeidet for Rv93 Kløfta i Alta kommune og for 

E69 Skarvberget i Porsanger kommune. 

 

Det er utarbeidet forprosjekt for begge prosjektene, og med bakgrunn i disse har man kommet 

fram til de alternativene som man ønsker å ta med videre i prosjektet. Planprogram er fastsatt 

av både Alta og Porsanger kommune. Det skal utarbeides konsekvensutredninger i henhold til 

planprogrammene og det skal lages egne rapporter for landskap, naturmiljø og reindrift.   

 

 

 

Figur 1: Skisse over de ulike alternativene i Skarvbergvika. I denne utredningen er det bare alternativ 
1 som drøftes sammen med 0-alternativet. Øvrige alternativer er «silet vekk» før KU-fasen. 

 

3. IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

3.1 Metode 

I denne konsekvensutredningen er Statens vegvesens standardmetodikk benyttet for en 

systematisk, samlet vurdering av det enkelte tema. Fremgangsmåten er beskrevet i håndbok 

V712 (Tidligere håndbok 140) - Statens vegvesen, 2014.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; 

Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller 

miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de 

ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Til sammen gir dette en 

konsekvens som er summen av verdien på det enkelte element og omfanget av 

inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og konsekvens bygger på en 

avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre. 
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Figur 2: Sammenheng mellom verdi, omfang og konsekvens, ref. Statens vegvesens 
håndbok V712. 

 

 

 

 

Figur 3: Bedømming av omfang, ref. Statens vegvesens håndbok V712. 
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Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i nevnte håndbok. I viften 

kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider av 

skalaen angitt med farger fra lilla til hvit og med koding (++++ via 0 til ––––). 
 

 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 

bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ + 
Middels positiv 

konsekvens  

Middels store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold 

til dagens situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  
Noe forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– –  
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 

situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til 

dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 

verre.  

Figur 4: Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

  



 

8 (21) LANDSKAPSBILDE 

 

 

 

 

 

Rambøll 

3.2 Konsekvensutredning landskapsbilde 

 Metode  3.2.1

Med utgangspunkt i egen befaring med registreringer, fotos, ortofoto og bonitets/markslagkart 

er det nedenfor utarbeidet en kortfattet beskrivelse av landskapsbildet ved Skarvberget. 

Landskapsbildet er vurdert i forhold til tunnelpåhugg ved fjorden i sør, og i Skarvbergvika i 

nord.   

På bakgrunn av landskapsbeskrivelsen er området gitt en verdivurdering hvor metodikken som 

er anbefalt i Statens vegvesens håndbok V 712 er lagt til grunn. (jfr. 3.1. ovenfor med generell 

beskrivelse av metodikk).  

Landskapsbegrepet er betont som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blir gjerne 

karakterisert etter begrepene helhet/kontinuitet, mangfold/variasjon og 

inntrykksstyrke/intensitet (Den europeiske landskapskonvensjonen).  

 

Influensområder 

Tiltakets influensområder vil være på to nivåer: 

1. Tiltakets nærområder hvor de fysiske inngrepene skjer i landskapet. 

2. Områder som visuelt påvirkes av tiltaket. 

I sistnevnte punkt vil de virkningene primært bli vurdert i forhold til områder hvor folk 

ferdes og bor.  

 

 Klassifisering av landskap – landskapsregioner  3.2.2

Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015 Institutt for Skog og Landskap) har 

utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik: 

Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. I 

Finnmark fylke er både landskapsregioner og underregioner definert, men kun 

landskapsregionene er beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på 

kommunenivå.  

 

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika: 

 Landskapets hovedform 

 Landskapets småformer 

 Hav og vassdrag 

 Vegetasjon 

 Jordbruksmark 

 Bebyggelse og tekniske anlegg 

 Landskapskarakter 

 

Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregion: 

 40 Fjordene i Finnmark 
 
Regionen omfatter indre deler av de store fjordene i Øst-Finnmark, og består av fem 
underregioner fra Porsangerfjorden i vest til Varangerfjorden i øst. Porsangerfjorden utgjør 
underregion 40.1 

 

Nedenfor følger utdrag av beskrivelse av den aktuelle landskapsregionen, beskrevet i 

Puschmann - Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt med tekst som 

er relevant for det aktuelle området ved Porsangerfjorden (underregion 40.1): 
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Landskapsformer 

Rundt Porsangerfjorden sees lange og lave åser med slake skråninger ned mot vide og grunne 
senkninger.  
 
Skifrige bergarter og sandsteiner ligger i horisontale lag, noe som gir overveiende rolige 

landformer over store områder. Særlig ses dette inne på regionens kystnære deler av de store 
halvøyene. Her fins også flere steder korte elvedaler, ofte med flate og vide dalsletter, som 
drenerer ned mot kysten. Et særtrekk flere steder er mange store strandvoller. Slike eldre 

terrasserte rullesteins- og grusstrender er et synlig resultat av landhevinger gjennom 
årtusener. Her ble nye strandvoller lagt opp etter hvert som landet steg, og stedvis ses de 
ulike strandlinjenivåene som tribuner i et stort amfiteater.  
 
Fjorder og vassdrag 
Fjordene er regionens mest markante landskapskomponent. I Finnmark gir stor bredde og 

”lave” fjordsider fjordene mer preg av å være fjordbasseng. I fjordenes bakland preger også 
vannkomponenten landskapene. Her finnes en betydelig vassdragsnatur i de omkringliggende 
ås- hei- og viddelandskapene. 
 
Vegetasjon 
I regionens grunnfjell finnes hyppige innslag av næringsrik leirstein og dolomitt, noe som her 
skaper frodig vegetasjon i kontrast til mer næringsfattige områder. Det er bjørkeskogen som 

dominerer regionens skogsarealer. Skoggrensen ligger imidlertid lavt, mindre enn 200 mo.h. 

de fleste stedene, og de høyereliggende deler langsetter fjord preges derfor av åpne ris-, lyng- 
og heivegetasjon. Langsetter enkelte fjordløp er også de mer vegetasjonsløse gamle 
rullesteinsstrandlinjene et særpreg mellom lauvkjerr og karrig kysthei. 
 
Bebyggelse  
Nærmest all bebyggelse og infrastruktur ble ødelagt under krigen. Regionalt preges derfor 

bebyggelsen av tidlig gjenreisings- og nyere arkitektur. Det meste av regionens bebyggelse 
ligger spredt langs fjordene. Samlet sett dominerer spredt gårdsbyggelse, men her er også 
enkelte større jordbruksgrender. Særlig der større elvedaler munner ut i fjordbotner. Langs de 
fleste fjorder finnes bilveier, og disse hoved- og stikkveiene har i stor grad bidratt til både å 
opprettholde og lokalisere ny bosetting. Regionen har flere store fornminnefelt, særlig av 
samisk opphav, bl.a. helleristninger, fangstanlegg, steinalderboplasser mm. Deler av regionen 

har flere enkeltgrender med ulikt etnisk opphav. 
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Figur 5: Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet. 
Tiltaket ligger i landskapsregion 40: Fjordene i Finnmark (grønn fargesetting). Pilen 
viser hvor tiltaksområdet ligger. 
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Figur 6: Kartutsnitt med tiltaksområdet for E69 ved Skarvberget (GisLink kartdata) 

 

 0-alternativet 3.2.3

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for utredningsalternativene. Det skal beskrive 

dagens situasjon og en evt. forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av 

eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg. 

Det er blant annet avhengig av befolknings- og næringsutvikling. Foruten dagens situasjon 

skal evt. stadfestede/vedtatte arealplaner inngå i 0-alternativet. 

 

Landskapet i området som berøres av dette tiltaket vil i overskuelig framtid neppe bli særlig 

forandret fra i dag. Det foreligger ingen store stadfestede reguleringsplaner eller andre 

planlagte tiltak som vil endre dagens landskapsbilde i dette området vesentlig.  

 

Hverken dagens veg eller landskapet langs denne vil bli endret etter at ny veg er bygget. Dette 

fordi vegen vil bli opprettholdt som en omkjøringsveg ved arbeider på den nye vegen, og fordi 

de landskapsinngrepene som er forvoldt av vegen rundt Skarvbergodden i all hovedsak er 

irreversible. Dette betyr at dagens veg i dette tilfellet i liten grad vil inngå i eller påvirke 0-

alternativet som den nye vegen skal sammenlignes med. Kun i beskrivelsen av og 

verdifastsettelsen av dagens landskapsbilde i selve Skarvbergvika vil dagens E69 her ha litt 

negativ innflytelse på landskapsverdien av området sett under ett. Dette forhold er det tatt 

hensyn til i verdifastsettelsen av landskapet i Skarvbergvika. 
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Verdivurderingen (alternativ 0) gjelder altså dagens landskapsbilde i traséen og 

influensområdet til den nye parsellen av E69, og ikke dagnes veg rundt Skarvbergodden. Det 

vises her til kapittel 3.2.4. nedenfor.  

 

Nedenstående avsnitt er en kort beskrivelse av dagens E69 og vegens landskapsbilde mellom 

Hønsa og nordre side av Skarvbergvika.  

 

Kort beskrivelse av dagens E69 mellom Hønsa og nordre del av Skarvbergvika 

Ved Hønsa går vegen inn i dagens Skarvberget tunnel, som er en rastunnel forbi Storurda. Her 

ved Hønsa er landskapet preget av inngrep fra aktiviteter knyttet til vegbygging og drift av 

vegen. Her finner vi brøytestasjon, utelager, massedeponier og et generelt uryddig 

landskapspreg på tross av at naturlandskapet i omgivelsene er storslagent. Etter tunnelen 

kommer vegen så ut igjen i den bratte fjellveggen utover mot Skarvbergneset, hvor vegen 

ligger på en utsprengt hylle med høge fjellskjæringer i den bratte fjellveggen. Fjellet er lagdelt 

og skifrig. Fyllingene fra sprengtstein går stedvis helt ut i fjorden, slik at opprinnelig 

sjølinje/strandsone er nedfylt. Videre rundt Skarvbergneset er berget lavere, og vegen ligger 

godt inne på terreng. Her er skjæringer og fyllinger er av mer beskjedent omfang. Etter å ha 

rundet neset, følger vegen sjøen innover mot Skarvbergvika. Her er også inngrepene av 

veganlegget moderate.  

 

 

 

Figur 7: E69 ved Skarvbergneset sett sørover mot dagens rastunnel (fra Google) 
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Figur 8: E69 rundt Skarvbergvika, sett fra nordøst. Strandvollene sees bak bobilen (fra 
Google). 

 

 

 Verdivurdering for landskapsbildet – alternativ 0 3.2.4

For senere å kunne vurdere omfang og konsekvens av endringene i landskapet på grunn av et 

tiltak, må alternativ 0 være dagens landskapsbilde i området hvor tiltaket kommer. 

Nedenstående vurderinger gjelder således de landskapsverdiene som i dag fins i områdene 

som vil bli endret eller visuelt påvirket av vegutbyggingen.  

 

Skarvbergvika 
Området har et meget variert landskapsbilde, og inneholder mange av de 
landskapselementene som er typisk for landskapsregion 40 (jfr. 3.2.2). Her finner vi strand- og 
fjæresonen langs sjøen. Bakenfor ligger dalsletter og store strandvoller i form av terrasserte 
rullesteins- og grusstrender. Disse er intakte naturdokumenter på landheving gjennom flere 

årtusener. Bak vollene og de slake partiene står de bratte lisidene hvor en øverst kan betrakte 

de horisontalt skifrige fjellveggene. Disse bergartene eroderer lett, noe de mektige steinurene i 
dalsidene vitner om. Bakerst deler dalen seg i to grener, med den sørvestre grenen som en 
bratt v-dal med et elveløp i bunnen. Den nordvestre dalgrenen er steil, og elveløpet danner et 
markant fossefall i fjellveggen helt bakerst. Visuelt sett er fossen definitivt «rosinen i pølsa» 
blant stedets landskapselementer.  
 
Vegetasjonen er lav og sparsom i det karrige jordsmonnet på grusslettene, med mest lyng og 

gras. Langs elvene og nærmere lisidene det høyere buskvegetasjon og bjørkeskog. Bjørka 
klatrer stedvis langt opp i dalsidene der jordsmonnet er godt nok. Ellers dominerer bregner og 
gras/lyng der jordsmonnet har nok finstoffer.  

 

Foruten en enkel veg av lav standard som går 250 meter vestover fra E39 langs dalens 

nordside, består landskapsinngrepene i området primært av E69 langs sjøen og en rasteplass 

og et enkelt turistanlegg (souvernirkiosk/kafé) knyttet til vegen.  

 

På bakgrunn av beskrivelsen og vurderingene ovenfor vil vi vurdere landskapsverdien i 

tiltaksområdet i og omkring Skarvbergvika til å være mellom middels og stor, men 

nærmere stor. Dette skyldes den store variasjonen i landskapsbildet på stedet, med mange 

naturtyper og med mange landskapselementer i et flott samspill (eks. elvene, fossefallet, 

rasmark, bergvegger med varierte uttrykk, ulike vegetasjonssamfunn, strandområder og 

kvartærgeologiske formasjoner (strandvoller). Området har også fornminner som gir 

landskapet en kulturhistorisk dybde.  

 

Hønsa 

Landskapet ved det planlagte tunnelpåhugget ved Hønsa er en terrenghylle som ligger på kote 

13 mellom ei bratt li i nord og en skråning ned mot sjøen i sør. Tiltaksområdet er sterkt 
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dominert av dagens E69 og brøytestasjonen på stedet. Lia nord for tiltaksområdet er en 

blanding av nakne, bratte berg, bergskrenter, partier med lauvskog og steinurer/rasmark (jfr. 

fig. 11). Mot sjøen i sør er det en slak skråning med en blanding av fjell i dagen i form av 

koller og svaberg, samt skrint jordsmonn med grasbakke. 

 

For tiltaksområdet ved Hønsa vil vi vurdere landskapsverdien til å være noe under middels.  

Dette skyldes at området geografisk sett framstår som avgrenset, med liten influens fra 

områdene omkring. Området er preget av bebyggelse og anlegg som reduserer 

landskapsverdien.  

 

Samlet sett (Skarvbergvika og Hønsa) foreslår vi landskapsverdien i tiltaksområdet til å ligge 

mellom middels og stor: 

 

 

Verdi:  Liten  Middels  Stor 

             

 

 

 

Figur 9: Enkelt verdikart for landskapsbildet i landskapsrom/landskapsområder som 
visuelt influeres av de to dagsonene for ny E69 ved Skarvberget. 1 viser området i 
Skarvbergvika med landskapsverdi høg -, mens 2 viser området omkring 
dagstrekningen ved Hønsa med en landskapsverdi som er vurdert til middels -  

1 

2 
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 Sårbarhet 3.2.5

Med unntak av noen få områder er jordsmonnet og vegetasjonsbildet i denne 
landskapsregionen tynt og karrig, og med lite overordnet trevegetasjon. Lave temperaturer, 
vind og kort vekstsesong gjør at vegetasjonen trenger lang tid på å etablere seg. Dette ser vi 

klart i tiltaksområdet, hvor flere tusen år gamle strandvoller ligger helt uten eller kun med et 
sparsomt vegetasjonsdekke. Lauvskog finnes kun på lune plasser hvor jordsmonnet er 

næringsrikt. Sammen med en overordnet storlinjet topografi gjør disse forholdene at 
landskapet blir åpent og oversiktlig. Landskapsinngrep vil eksponere seg sterkt, og over store 
avstander der terrengformer ikke setter visuelle begrensninger.  
 
I Skarvbergvika har vi en slik situasjon. Landskapet er åpent, og med unntak av evt. 
avgrensede tiltak i de lave trebevokste områdene inne i dalen vil alle landskapsinngrep bli 
sterkt eksponert mot E69 og fjorden.  

 

 
Figur 10: Landskapsbildet i Skarvbergvika er sterkt preget av strandvoller og andre 
kvartærgeologiske formasjoner. Monumentale fjellvegger med steinurer (rasmark) og 
spredt busk- og trevegetasjon preger veggene i landskapsrommet. Overordnet 
trevegetasjon består i hovedsak av bjørk i lavereliggende områder.  

 

 

Figur 11: Området ved foreslått tunnelpåhugg ved Hønsa er i dag preget av 
landskapsinngrep knyttet til E69 og brøytestasjonen. 
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Figur 12: Tunnelpåhugget ved Hønsa er planlagt ca. ved pilen i berget i bakgrunnen. 

 

 

Figur 13: Ortofoto som viser området ved tunnelpåhugg Hønsa. Tiltaket vil ligge i området 
ved brøyestasjonen og noen hundre meter nordover fra denne, langs nordvestsiden av 
dagens E69.   
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 Omfangsvurdering for landskapsbildet, alternativ 1 3.2.6

Begrepet omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle 

tiltaket vil medføre for landskapsbildet i området. Omfanget skal vurderes ut fra 0-alternativet, 

altså dagens situasjon med allerede planlagte/vedtatte endringer.    

 

Beskrivelse av landskapsinngrep 

 

Langs fjorden 

Vegen foreslås oppgradert langs nordsiden av Skarvbergvika i en strekning på ca. 1,5 km. 

Vegen får en stivere kurvatur enn dagens veg, både horisontalt og vertikalt. Vegen ligger i 

hovedsak omtrent på dagens terreng, men med enkelte fyllinger. Den høyeste av disse blir 

liggende ca. 6 meter over dagens terreng. Det vil bli steinfyllinger helt ut til strandlinjen (kote 

0) på en strekning av sammenlagt ca. 800 meters lengde.  

 

Mellom fjorden og tunnelpåhugg i dalen 

Ny vegtrasé tar av fra dagens E69 der kurven mot sør starter i nordenden av Skarvbergvika, 

slik at den storlinjede vegkurvaturen langs fjorden (se ovenfor) videreføres i slake kurver 

oppover dalen. Denne delstrekningen er 1150 meter lang, og går med tilnærmet fast stigning 

(5,29 – 6 %) opp til foreslått tunnelpåhugg. Vegens stive kurvatur sammen med lokalisering 

av tunnelpåhugget hele 80 meter over havet gjør at vegen med unntak av en kortere 

strekning blir liggende på store fyllinger, opptil 14 meter høge i vest og 7 meter høge i øst. 

Langs vestsiden av vegen skal det over en strekning av ca. 700 meter etableres en rasvoll, 

noe som øker bredden på fyllingen på dette partiet til ca. 70 meter i bunnen.  

 

På de første 500 meter av denne parsellen går vegen i et åpent landskap over kvartære 

strandvoller som i hovedsak er kledt med lyng. Videre mot vest er vegen foreslått lagt på den 

ovennevnte høge fyllingen over elvedalen opp mot tunnelpåhugget. Her er terrenget i 

hovedsak kledd med bjørkeskog i dag. Vegfyllingen er foreslått lagt over nordre elveløp i en 

strekning på ca. 350 meter, og berører også det søndre elveløpet.   

 

Tunnelpåhugg ved Hønsa 

Det foreslåtte veganlegget vil her bestå av en ca. 400 meter lang vegstrekning fram til den 

nye tunnelen. Vegen vil bli lagt i en slak kurve fra dagens E69 fram til nytt påhugg sørvest for 

dagens tunnelportal. Denne strekningen representerer et beskjedent landskapsinngrep, hvor 

vegen tilnærmet ligger på dagens terreng.  

 

Vurdering av omfang 

Under punkt 3.2.4 er Landskapsverdien for Skarvbergvika satt til mellom middels og stor, 

nærmere stor. Videre er landskapet her meget sårbart for inngrep.   

 

Det alternativet som utredes (alt.1) er det alternativet som i geografisk omfang medfører det 

største landskapsinngrepet i området. Vegen går 1,1 km. innover dalen, og klatrer opp til 80 

meter over havet ved tunnelpåhugget. Vegen gjør store inngrep i de sårbare strandvollene, i 

bjørkeskogen og i det åpne berglendt landskapet over denne. Vegen medfører også at 150 

meter av elvas hovedløp blir fylt ned og må legges i kulvert og eller nytt kunstig elveleie. 

Vegen er planlagt med en stiv geometri, og ligger på store sprengtsteinsfyllinger som vil 

eksponere seg sterkt mot omgivelsene. Den markante skrå veglinjen forholder seg ikke til 

andre retninger i landskapet på stedet. Store arealer vil bli liggende under fyllingene. Videre 

får vegen en uheldig nærføring til fossefallet innerst i dalen – bare ca. 150 meters avstand. 

Det er videre fare for at fossen delvis kan bli skjult bak vegfyllingen når en betrakter den fra 

områder langs dagens E69. Dette kan evt. sjekkes med terrengmodell/snitt. Det er også 

antydet en plastring av dagens elv oppover mot fossen, noe som ytterligere vil være et 

negativt landskapsinngrep.  
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Ny veg langs sjøen vil redusere dagens naturlige strandsone på en strekning av ca. 800 meter, 

og danne fyllingsskråninger ned mot sjøen (jfr. beskrivelsen ovenfor). Dette er klart negativt 

for landskapsbildet for denne delstrekningen. 

 

Landskapsinngrepene i området ved tunnelpåhugget ved Hønsa vurderes som lite negativt for 

landskapsbildet 

 

  

Figur 14: Foto som viser ca. plassering av tunnelpåhugg i fjellsiden i Skarvbergvika.  

 

Oppsummering av omfang 

De landskapsinngrepene som følger av reguleringsplanens tunnelalternativ 1 vil ha et omfang 

som er betydelig negative for landskapsbildet. Det vises her vurderingene ovenfor.  

 

Etter en samlet vurdering vil vi vurdere omfanget for landskapsbildet til middels til stort 

negativt. 

 

 

Omfang:  Stort 

negativt 

 Middels 

negativt 

 Lite 

negativt 

 Intet  Lite 

positivt 

 Middels 

positivt 

 Stort 

positivt 

               

 

 

 Konsekvenser for temaet landskapsbilde 3.2.7

Som det framgår av betenkningene ovenfor, vurderes landskapsverdien i tiltaksområdet til å 

være mellom middels og stor. Videre har vi vurdert omfanget av tiltaket til å være mellom 

middels og stort negativt. Ved å benytte konsekvensviften vil dette gi en samlet konsekvens 

som er stor negativt for landskapsbildet (se figur 10 nedenfor).  
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 Reiseopplevelse 3.2.8

Dette temaet er en sammenlignende beskrivelse av dagens reiseopplevelse for de vegfarende 

sammenholdt med den planlagte situasjonen som er beskrevet ovenfor. Dette temaet er ikke 

tatt inn i vurderingen av landskapskonsekvensene, men er å betrakte som en supplerende 

vurdering. 

 

Foruten å være en viktig regional vegstrekning, er E69 en av Norges viktigste turistveger. 

Vegstrekningen nordover fra Olderfjord i Porsanger er siste etappe av vegen mot Nordkapp, og 

oppleves av et stort antall turister hvert eneste år. Den vegstrekningen som er foreslått avløst 

av den planlagte tunnelparsellen ved Skarvberget vil mange vegfarende oppleve som en 

spektakulær veg med en dramatisk og åpen kystnatur fra dagens rastunnel og nordover rundt 

Skarvbergneset. Fra Skarvbergneset og inn mot Skarvbergvika har de vegfarende i dag en 

visuelt oversiktlig og samlet opplevelse av dalen, med strandvollene, bergvegger, urer, frodig 

skog og med fossefallet som «prikken over i-en» bakerst i dalen. Vegens forløp er også viktig, 

fordi opplevelsen øker etter hvert som en nærmer seg vika og landskapskvalitetene i dalen. 

Dette gjelder både når en kommer fra nord og fra sør, men spesielt når en kommer fra sør.  

 

Den planlagte vegen vil ikke yte de vegfarende de samme opplevelsene. Den spektakulære 

naturopplevelsen ved Skarvbergneset vil bli borte, og landskapskvalitetene i dalen vil ikke 

oppleves lik sterkt. Dette siste fordi områdets visuelle tilnærming sett fra vegen vil bli en helt 

annen. Fra sør vil en brått komme ut i dalen fra tunnelportalen øverst, og får ikke den stigende 

spenningen som dagens vegforløp gir. Fra nord vil reiseopplevelsen være større, og den vil øke 

etter hvert som en nærmer seg dalen, stiger opp langs dalsiden og til slutt opplever fossefallet 

på nært hold før en dukker inn i tunnelen.  

 

I forhold til reiseopplevelse må en også ta i betraktning de negative landskapskonsekvensene 

som det nye veganlegget påfører området.   

 

Figur 15: Konsekvensvifte 

som viser hvordan 

landskapsverdi (middels til 

stor) og omfang (middels til 

stort negativt) gir en 

konsekvens for 

landskapsbildet som er stor 

negativ 
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Kort oppsummert mener vi at den nye vegen vil gi en noe dårligere reiseopplevelse enn 

dagens veg. 

 

 Massedeponier 3.2.9

I planene er det foreslått to mulige plasseringer av massedeponier. Begge ligger ved Hønsa, 

øst for den nye tunnelen.  

 

Massedeponi 1 er foreslått lagt mellom dagens veg og nederste del av lisiden opp mot 

Skarvberget, og kan romme 30 000 m3 - 50 000 m3. Området mellom vegen og der 

naturmarka starter ved foten av lia er i dag preget av virksomhet knyttet til anlegg og drift av 

E69. Dette området har lav landskapsverdi. Videre opp gjennom fjellsiden er naturen imidlertid 

i all hovedsak fortsatt intakt, med stedegen vegetasjon, fjellskrenter og rasmark. Et 

massedeponi i dette området vurderes å ha fra lite til middels negative konsekvenser for 

landskapsbildet.  

 

Massedeponi 2 er foreslått lagt ned mot sjøen noe nord for søndre tunnelportal på dagens 

rastunnel. Dette er et område som tidligere er blitt benyttet til massedeponier, samt til et 

tidligere forsøk på å anlegge veg nordover langs fjorden her. Mye av de deponerte massene er 

nå vasket ut i sjøen og borte, men området er preget av de ovennevnte inngrepene (jfr. fotos 

nedenfor). Deponering av overskuddsmasser fra ny tunnel vil ha fra intet til små negative 

konsekvenser for landskapsbildet i dette området. Deponier i fjorden på dette sted er ikke 

relevant for KU-tema landskapsbilde.  

 

 

 

Figur 16: Deponiområde alternativ 1 ved Hønsa, langs høgre side av vegen (ca. 50 000 m3)  

Foto fra Google. 
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Figur 17: Deponiområde alternativ 2 ved Hønsa (bak i bildet).  

 

 

Figur 18: Dette området like nord for dagens tunnelportal er preget av tidligere fyllinger, og 

kan fylles opp ytterligere uten at dette vil prege landskapsbildet negativt.  

 

 Avbøtende tiltak 3.2.10

 

Generelt: Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som foreslås 
i denne reguleringsplanen er det vanskelig å dempe/redusere ved tradisjonelle landskapstiltak 
(terrengforming, vegetasjonsbruk). Slike tiltak vil dessuten gjerne virke mot sin hensikt på 
grunn av at det barske klimaet og skrinne jordsmonnet på stedet gjør at tiltakene i seg selv 
blir markante landskapsinngrep som det vil være synlige i lang tid. Det er derfor viktigere for 
helhetsinntrykket at alle elementer i veganlegget gis en høg kvalitet, og at det settes strenge 
krav om dette i reguleringsbestemmelsene. 

 

I dette prosjektet foreslås ellers følgende konkrete tiltak: 
 

 Forme vegens sideterreng slik at rekkverk kan unngås 

 Unngå fyllinger i elvene/bekkene og deres nærmeste randsoner 

 Legge riggområder til områder som senere vil inngå i veganlegget 

 Stramme opp fyllingsskråninger der dette er mulig for å begrense inngrep av fyllinger i 

strandsonen i og langs fjorden 


