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1 INNLEDNING 
 
Tana bru er sentral for trafikken mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Eksisterende bru ble bygget 
like etter andre verdenskrig. Brua er derfor i liten grad tilpasset dagens kjøretøy. På bakgrunn av dette 
er det nå igangsatt arbeid med å utarbeide en detaljregulering. Detaljreguleringen skal blant annet 
avklare behovet for areal i forbindelse med byggingen av ny bru med tilhørende veg- og trafikk-
løsninger.  
Denne temarapporten for landskapsbilde, er en del av utredningen med å utarbeide en detalj-
reguleringsplan for E6 Tana bru i Tana kommune. 
 
Planarbeidet har følgende effektmål:  
 

Målsettingen for prosjektet er å etablere veg- og trafikkløsninger som: 
 er tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde 
 øker fremkommeligheten 
 bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende 

 
Det er også et mål at området fortsatt skal være attraktivt for allmenheten etter at prosjektet er 
avsluttet. 
 
1.1 Bakgrunn 
I planprogrammet framgår det at konsekvensene for landskapsbildet skal utredes. Temaet tar for seg 
både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves 
sett fra vegen (reiseopplevelse). Videre står det i planprogrammet at det skal legges særlig vekt på 
landskapets tåleevne mot inngrep og terrengsår i form av store skjæringer og fyllinger. 
Utredningen skal begrenses til dét som er nødvendig for å vurdere konsekvensene av tiltaket. 
 
Oppbygging av konsekvensutredningen styres av veiledningen i Statens vegvesens håndbok 140 - 
Konsekvensanalyser. Håndboken skal både dekke prosjektlederens behov for oversikt over prosess 
og metode, samt krav til presentasjon i hovedrapport og fagutrederens behov med hensyn på krav til 
metoder og presentasjon i fagutredninger. 
Formålet med konsekvensutredningen er systematisk å gjennomgå eksisterende situasjon i områder 
som vil påvirkes ved en eventuell gjennomføring av ulike vegalternativer. I tillegg skal det formuleres 
vilkår og evt. avbøtende tiltak. Utredningen skal resultere i et solid grunnlag for å velge det 
samfunnsmessig beste alternativet. 
 

1.2  Vegalternativer 

I planprogrammet, som ble fastsatt av kommunen juni 2012, er det kun skissert ett alternativ. Det 
henger sammen med at plasseringen av brua er betinget av en rekke faktorer; grunnforhold, 
vernebestemmelser, arealbruk, infrastruktur etc. Det har resultert i at kun denne lokalisering er aktuell. 
Feltarbeidet for utredning av landskapsbilde ble gjennomført sommeren 2012. 
 
1.3  Nasjonale forventninger 
Regjeringen har utarbeidet et helhetlig dokument (T-1497) som handler om hva fylkeskommunene, 
kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlige hensyn til i planleggingen. For prosjektet 
E6 Tana bru er følgende forventninger fra regjeringen særlig aktuelle i forhold til tema landskapsbilde: 

 at det langs vassdrag tas særlig hensyn til allmenne interesser 
 at planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og naturmiljø, 

kulturminner, kulturmiljø- og landskapsverdier  
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   Planforslag fra fastsatt planprogram, juni 2012, med ortofoto som bakgrunn 
 
 
 

2 METODE OG DATAGRUNNLAG 
Metodikken for vurdering av konsekvenser følger Statens vegvesens håndbok 140, 
Konsekvensanalyser. Planområdet deles inn i så enhetlige miljøer som mulig. Dette gjøres for å 
oppnå en nyansert verdisetting og konsekvensvurdering. Antall miljøer er avhengig av type område og 
tema som vurderes. Avgrensing av miljøer baseres på grunnlag av kunnskap framkommet under 
registreringen og skal kartfestes. Følgende registreringskategorier er aktuelle i forhold til temaet 
landskapsbilde: 
 

 Terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger med mer) 
 Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, 

alléer med mer) 
 Vann (vann, vassdrag, fjorder med mer) 
 Bebyggelse (bebyggelsestyper, -strukturer, samt rommene mellom bygningene med mer) 
 Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, 

monumentalbygg med mer) 
 
Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan bla. redegjøres for skalaforhold, 
retninger, romvirkninger, strukturer. 
 
Begrepene verdi, omfang og konsekvens står sentralt ved vurdering og analyse av ikke prissatte 
konsekvenser. En kort redegjørelse følger nedenfor: 
 

 Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er. 
 Med omfang siktes det til en vurdering av hvilke endringer eller grad av endring som tiltaket 

antas å medføre for temaet som utredes. 
 Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket antas å medføre. 
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Verdivurdering: 

Hvert område skal plasseres i en av de tre områdetypene som gjengis i skjemaet herunder. Med 
bakgrunn i innsamlede data skal hvert enkelt område gis verdi basert på en beskrivelse av kvalitetene. 
Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er utarbeidet for hvert fagtema. 
Verdivurderingen skal begrunnes. Det er utarbeidet følgende kriterier for vurdering av deltema 
landskapsbilde: 
 
 
Utredningstema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 

- Områder med reduserte visuelle 
kvaliteter 

- Områder med visuelle kvaliteter 
som er typiske / representative for 
landskapet i et større 
område/region 
- Område med vanlig gode visuelle 
kvaliteter 

- Områder med spesielt gode 
visuelle kvaliteter, som er 
uvanlige i et større 
område/region 
- Områder der landskapet er 
unikt i nasjonal sammenheng 

Områder i spredtbygde 
strøk 

- Områder med reduserte visuelle 
kvaliteter 
- Områder hvor landskap og 
bebyggelse/anlegg til sammen gir 
et mindre godt totalinntrykk 

- Områder med visuelle kvaliteter 
som er typiske/ representative for 
landskapet i et større 
område/region 
- Landskap og bebyggelse/anlegg 
med vanlig gode visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt gode 
visuelle kvaliteter, som er 
uvanlige i et større 
område/region 
- Områder hvor landskap og 
bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt godt 
eller unikt inntrykk 

Områder i by og 
tettsted 

- Områder som bryter med 
byformen og utgjør et mindre 
godt totalinntrykk 
- Områder som har reduserte 
eller dårlige visuelle kvaliteter 
eller utgjør et mindre godt 
totalinntrykk 

- Områder med vanlig gode visuelle 
kvaliteter 
- Områder som er tilpasset 
byformen og gir et vanlig godt 
totalinntrykk 

- Områder som forsterker 
byformen og utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 
- Områder som har spesielt 
gode visuelle kvaliteter eller 
utgjør et spesielt godt 
totalinntrykk 

Verdivurdering 
 
 

 
       Det statlig sikra friluftsområde på østsiden av Tanaelva, sett mot sør. E6 i bakgrunnen. 
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Vurdering av omfang: 
Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
(alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 
  
Det er utarbeidet følgende kriterier for bedømming av omfang: 
 
 Stort positivt 

omfang 
Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Tiltakets 
lokalisering og 
linjeføring 

Neppe aktuell 
kategori 

Tiltaket vil stedvis 
framheve 
landskapets/stedets 
form og elementer, 
og tilføre 
landskapet nye 
kvaliteter 

Tiltaket vil stort 
sett være 
tilpasset/forankret 
til landskapets/ 
stedets form og 
elementer 

Tiltaket vil 
stedvis være 
dårlige tilpasset 
eller forankret til 
landskapets/ 
stedets form og 
elementer 

Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset eller 
forankret til 
landskapets/stedets 
form og elementer 

Tiltakets 
dimensjon/ skala 

Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veger eller anlegg 
slik at tiltaket vil 
stå i et harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltaket vil erstatte 
eller endre 
eksisterende veger 
eller anlegg slik at 
tiltaket vil stå i et 
noe mer harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltakets 
dimensjon vil stort 
sett stå i et 
harmonisk forhold 
til landskapet/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets 
dimensjon vil stå 
i et lite 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets dimensjon 
vil sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes skala 

Tiltakets 
utforming 

Tiltakets 
utforming vil 
framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg 

Tiltakets utforming 
vil styrke 
omgivelsenes 
kvaliteter/særpreg 

Tiltakets 
utforming vil stort 
sett være 
tilpasset 
omgivelsene 

Tiltakets 
utforming vil 
stedvis være 
dårlig tilpasset 
omgivelsene 

Tiltakets utforming 
vil være dårlig 
tilpasset 
omgivelsene 

Omfangsvurderinger 
 
Denne vurderingen skal også angis på en grafisk skala som vist nedenfor. 
 

 
      Omfangsvifte 
 
Reiseopplevelse: 
Reiseopplevelsen kan defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. Det er mest 
hensiktsmessig at reiseopplevelsen vurderes i forhold til strekningen som helhet, ikke for de enkelte 
områdene. 
 
 
Konsekvens: 
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak antas å medføre i forhold til alternativ 
0. Konsekvensvurderingen angis på en 9-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor 
positiv konsekvens. En konsekvens angis slik: 
 

Konsekvens: middels negativ konsekvens ( - - ) 
 

2.1 Datainnsamling 

Datainnsamlingen i forbindelse med denne utredningen er basert på befaring sommeren 2012. Videre 
er det hentet informasjon fra internett som omhandler regionens landskap.  
 
Alle samferdselsprosjekt har større eller mindre virkninger for noe eller noen i omlandet rundt tiltaket. 
Influensområdet vil variere i forhold til hvilke tema som omtales. I denne utredningen avgrenses 
influensområdet til områder hvor det forventes vesentlige virkninger av tiltaket. Avgrensingen er i 
samsvar med føringer gitt i håndbok 140. 
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Beskrivelsen av influensområdet skal inneholde en beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved 
landskapet. De innledende arbeider gjennomføres etter følgende trinn: 

1. Befaring av influensområdet, med vekt på planområdet 
2. Gjennomgang av tidligere relevante analyser og registreringer 
3. Registrering og kartfesting av landskapselementer 
4. Beskrivelse av landskapets eller byens overordnede karakteristiske trekk 
5. Inndeling, beskrivelse og kartfesting av mindre områder innenfor planområdet 

 
 

3 LANDSKAPSBESKRIVELSE 
 
Tanaelva omtales i ulike sammenheng på internett: 
 
Fra www.tanasiden.com: 
 

 
 
 
Fra www.wikipedia.com: 
 
Tanaelva, på nordsamisk Deatnu («Storelva»), finsk 
Tenojoki, er ei 348 kilometer lang elv, den femte lengste i 
Norge, som renner gjennom kommunene Karasjok og Tana i 
Finnmark. Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til 
Finland. Som elvas kilde regnes sammenløpet av elvene 
Kárášjohka og Anarjóhka, ca. 14 km øst for tettstedet 
Karasjok og rundt 3 km nord for den finske bygda 
Karigasniemi. 
Elva er kjent for laksefisket og er den største lakseelva i 
Norge. Tanaelva har verdensrekorden for den største 
atlantiske laksen tatt på stang. Den veide 36 kilo og ble tatt i 
1929. 
 
Tana bru ble bygd i 1948 og har et hovedspenn på 195 meter. Den er den lengste myke hengebrua i Norge. Elva 
har mange sideelver, blant annet Karasjohka og Laksjokka. 
Elva munner ut i Tanafjorden. Tanamunningen er et av de største urørte deltaområdene i Europa. 
Tanaelva er vernet i henhold til Verneplan II for vassdrag. 
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Fra www.nrk.no: 
 
 

 
 
Tanaelva er et sted der aktiviteter omkring elva er svært viktig for lokalbefolkningen. Og folk fra hele 
verden kommer for å fiske i Tanaelva eller med hundespann for å delta i Finnmarksløpet. 
 
 
3.1 Overordnete landskapstrekk 
Tana bru og Tanaelva inngår i Landskapsregion 41 Dalbygdene i Finnmark i “Nasjonalt 
referansesystem for landskap” (NIJOS v/ Oskar Puschmann). Noe av det som kjennetegner 
landskapets hovedform er de store elvedalene, med noen av landets største elver. Langs Tanaelva og 
enkelte av dennes store sideelver fins lange strekninger med form som paleiske elvedaler, dvs. 
grunne og vide U-daler. I nedre deler og mot utløpet har Tanaelva imidlertid høye og steile bergvegger 
i overgangen mot et høyereliggende viddelandskap. 
 

 
  «3D-bilde» av Tana bru sett mot nordvest (kilde: www.kart.finn.no) 
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Regionens laksefiske er verdensberømt, og Tanaelva (Deatnu) er den mest lakseproduserende i 
Norge. Tana, som betyr «den store floden», er fylkets største elv. De breie og skinnende hvite 
sandbanker i elva er et karakteristisk trekk. 
 
Klimaet er svakt kontinentalt med lite nedbør. Dalene ligger lunt til og er skogkledt, som regel av bjørk. 
I dalbunnen ses også myrer, våtmarker og frodige elvekanter. 
 
Nesten all bosetting i indre Finnmark er knyttet til elvene, og tidligere var elvene ferdselsåre, og pga. 
laksefisket en del av næringsgrunnlaget for folk i dalene. Vinterstid kjørte man på isen med hest eller 
rein, mens sommerstid gikk ferden med elvebåter eller flåter av furutømmer. I dag går veiene langs 
elvene. Gårdsbebyggelse dominerer, oftest spredt. Stedvis fins mer sammenhengende og større 
grendemiljøer langs elvebreddene. I tettsteder samles nyere boligbebyggelse og servicebygg. 
 
Landskapet omkring Tana bru samsvarer godt med regionens karakteristiske landskapstrekk; grunne 
og vide elvedaler, stor elv, frodige elvekanter og skogkledte lier, veger langs elva samt et typisk 
tettsted. Det er ikke registrert større inngrep i landskapet, som reduserer kvaliteten av 
landskapsopplevelsen. På samme måte er det ikke registrert særtrekk, som forsterker opplevelsen i 
det lokale landskapet. 
 
Landskapsanalysen herunder, som skisserer den romlige avgrensning av landskapets store former, 
underbygger de karakteristiske landskapstrekk for regionen og underregionen Tanadalen. 
 

 
    Landskapsanalyse med bruk av romlig analyse. Viser romlig avgrensning i stor skala, samt knutepunktet Tana bru 
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Naturdatabasen inneholder ikke nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap her. Bortsett fra 
kulturlandskapet selve Tanaelva utgjør, med stor aktivitet på og ved elven, er det bare den dyrka mark 
på østsiden som fremstår som et tydelig kulturlandskap. Det kan se ut som om slåttemarken er drevet 
på moderne vis med traktor, hvilket gjerne betyr at vegetasjonen ikke har stort artsmangfold. Ellers er 
det gjerne naturpreget skog som dekker arealene langs elva. Men der det er dyrket jord, er det ofte en 
åpning mot elva og motsatt dalside, så ut i fra dette perspektivet er kulturlandskapet på østsiden viktig, 
lokalt sett. Landbruk langs elva har også noe å si for områdets identitet.  
Når det gjelder Tanaelva som kulturlandskap, er det viktig å bevare brede kantsoner med busker og 
trær eller beitemark, for å redusere faren for avrenning og erosjon. Ved bygging av bru og veger er det 
viktig å være oppmerksom på risikoen for at snauhogst og tunge maskiner kan øke faren for utgliding 
av masser. 
 

          
  Tanaelva med elvebåter i forkant, rett nedenfor rasteplassen        Slåttemark sett fra E6 mot nordvest (kilde: www.google.no) 
 
3.2  Infrastruktur Tana bru 
Dagens veg ligger godt i landskapet, parallelt med Tanaelva på begge sider. Tana bru er et 
knutepunkt for E6, fv. 98 og fv. 890. Fra bruas østside er det forbindelser sørover til Kirkenes, Vadsø 
og Vardø, mens man kommer til Berlevåg og Båtsfjord ved å kjøre nordover. Ved Tana bru sentrum 
på vestsiden, er det via E6 sørover forbindelse til Alta, Karasjok og Finland. Velger man fv. 98 
nordover kommer man til Ifjord og Smalfjord. 
Tana brus vegnett består i hovedtrekk av fv. 98 og Ringveien med boligområder knyttet til. Det er få 
fortau/gangveger. Bebyggelsen ligger generelt spredt og med store arealer imellom som ikke 
disponeres. Hovedparten av bebyggelsen overstiger ikke 2 etasjer. 
Av offentlige tilbud finnes kino, kulturskole, bibliotek, legesenter og tinghus. Hotell, camping, 
kolonialbutikker, bank, bensinstasjon og byggevaremarked er noen av flere andre tilbud i sentrum. 
 
3.3  Hengebru 
Tana bru er en hengebru som krysser elva Tana i Finnmark, like ved tettstedet med samme navn. 
Brua er 220 meter lang og har et hovedspenn på 194 meter - Norges lengste myke hengebru. 
Seilingshøyden er åtte meter, og brua har i alt tre spenn. Brua ble åpnet i 1948 og er i dag en del av 
Europaveg 6. Maks. tillatte kjøretøyhøyde på brua er 4,00 meter. Brua har også gitt navn til tettstedet. 
 

 
                Tana bru sett fra øst mot vest, mot tettstedet Tana bru                            
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4 INNDELING I OMRÅDER OG VERDIVURDERING 
Influensområdet er det området som det forventes vesentlige virkninger av tiltaket. På denne måten 
reduseres utredningens omfang. De forhold som søkes kartlagt må vurderes som 
beslutningsrelevante, og det må finnes faglige metoder for å påvise årsakssammenhenger med 
tiltaket. 
I teorien vil tiltaket (pga. brutårnet) kunne sees fra fjellområder som ligger flere mil unna. I denne 
utredning er det valgt å avgrense influensområdet til en avstand fra tiltaket, der det vil påvirke den 
helhetlige opplevelsen av landskapsbildet. Implisitt i denne vurdering er også oppfattelsen av at bruer 
generelt er en positiv opplevelse, mens kraftledninger/-master ofte vurderes negativt. Influensområdet 
er altså definert subjektivt grunnet tiltakets dimensjon av arkitektonisk opplevelse. 
Med bakgrunn i landskapets form vurderes, i dette tilfellet, influensområdet til å strekke seg maks. 300 
m vekk fra brua, selv om kjørende på E6 og fv. 890 vil kunne oppleve brua på noe større avstand. Det 
er «de myke trafikanter» som er grunnlaget for avgrensningen av influensområdet. De kjørende vil 
fanges opp under vurdering av reiseopplevelsen.  
Med i denne vurderingen er også at det er en bru som erstattes – det er ikke et nytt element som skal 
etableres i landskapet. 

4.1  Enhetlige delområder 

Hovedintensjonen med å dele influensområdet inn i enhetlige delområder, er å identifisere områder 
med et enhetlig visuelt uttrykk. De kan også bli inndelt ut fra en romlig avgrensning. Ved planlegging 
av tiltak bør man derfor være oppmerksom på de ulike delområdene og overgangssonene som 
oppstår mellom områder av ulik karakter. 
 
 
 

 
            Delområder 1-6.   1. Tana bru vest, 2. Fjæra vest, 3. Skog / Sieiddajohka, 4. Báktenjunni, 5. «Brusletta», 6. Mark 
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Landskapsrom 1: Tana bru vest 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Området ligger på vestsiden av Tanaelva med bredden orientert mot øst-nordøst. Terrenget er relativ 
slakt med svak helning mot brua og elva. Landskapsrommets rammer dannes av skog mot sør og øst 
og bygninger tilknyttet Tana bru campingplass og hotell. Mot sørvest dannes avgrensningen av et 
mindre kjøpesenter. 
 
 Vegetasjon 
Området er i all hovedsak dekket av klippet gress med skog av bjørk i områdets ytterkant mot sør og 
øst. Busker og trær skaper en avgrensning mot campingplassen. Langs elvebredden er vegetasjonen 
frodig. Nord for brua er vegetasjonen på elvebrinken skrinn pga. erosjon i de løse sandmassene. 
 
 

     
  Tana bru sett fra krysset E6 / fv. 98, sett mot nordøst E6 sett fra krysset mot sør 
 
 
 Vann 
Tanaelva. Elva er knapp 200 m bred omkring brua. Bredden består av grus/sand og stein. Det ligger 
enkelte elvebåter. 
 
 Bebyggelse 
Tana bru hotell, Tana bru camping og et mindre kjøpesenter danner de ytre rammer mot nord og 
sørvest. 
 
 Andre elementer 
Krysset E6 og fv. 98 er porten til Tana bru sentrum. Langs vegen er det lysmaster, vegskilt og 
rekkverk. Brua sees fra T-krysset, dvs. fra hele området. Det er en intern grusveg ved 
campingplassens ytterkant som går over i en gangveg ned mot bruhodet. På sørsiden av bruhodet 
ligger en liten rasteplass med bord/benk, toalett, molok og oppslagstavle. Det er fin utsikt over 
elvelandskapet og brua fra rasteplassen. 
 
 
Verdi: 
Landskapsrom der E6 dominerer, med gressrabatter og skog. Skogen hindrer utsikt mot elva. Den 
skogkledte li sees på den andre siden av elva. Brua fremtrer som et landemerke, men adkomsten 
domineres av omfattende vegskilting. 
 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 
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Landskapsrom 2: Fjæra vest 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Elvefjære med bratt skråning mellom sideelven Sieiddajohka og brua, slak terreng sør for sideelven.  
 
 Vegetasjon 
Bjørkekratt, lyng og einer ved elvebredden. 
 
 Vann 
Sideelven Sieiddajohka møter her Tanaelva, rett sør for brua. Fjæra består av banker med stein og 
grus. 
 

     
  Elvebrinken og sandbanker sør for brua, sett sørover       Elvekanten i retning brua, sett fra vestsiden mot nord 
 
 
 Bebyggelse 
Et kommunalt pumpehus, et par betongbunkers fra krigen, ellers ingen bebyggelse. Men bru over 
Tanaelva. 
 
 Andre elementer 
Det er en del småstier, gangbru over Sieiddajohka og terrengtrapper i området. Det finnes en enkel 
bålplass med benker. Spredt i området er det rester etter bål. 
 
 
Verdi: 
Området brukes til å gå tur langs elva og til opphold med bål. Fra stiene er det utsikt mellom trærne til 
elven. Herfra ser man ut over karakteristiske elvebanker, som er med på å gi dybde og variasjon i 
opplevelsen av landskapet omkring Tanaelva. Tilretteleggingen som er gjort, er moden for 
rehabilitering. Turmulighet i fredfylte og naturskjønne omgivelser langs ett vassdrag er av betydelig 
verdi. 
 
Delområdet er vurdert til å ha middels-stor verdi. 
 
 
 
Landskapsrom 3: Skog / Sieiddajohka 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Skogsområdet er kupert med bratte skråninger mot elveleiet. 
 
 Vegetasjon 
Bjørkekratt med einer og lyng. Skogbunnen fremstår frodig. 
 
 Vann 
Sideelva Sieiddajohka snoer seg fra sørvest mot nord. Tanaelva ligger umiddelbart utenfor området 
mot øst. 
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 Bebyggelse 
Et halvt dusin boligeiendommer er naboer til E6 i området vestlige grense. Nord for disse ligger et 
mindre kjøpesenter.  
 

      
  E6 over Sieiddajohka, sett mot nord          Sieiddajohka der brukaret er planlagt, sett mot vest 
 
 Andre elementer 
Langs E6 er det rekkverk i området med kulvert for sideelva samt lysmaster. I skogsområdet er det 
stier og skogsveger, og man finner sporadiske rester etter bål, gjerne på kanten av den bratte 
skråning mot elva. 
  
Verdi: 
Områdets hovedinnhold er skogen omkring Sieiddajohka med E6 beliggende i områdets vestlige del. 
Ut i fra visuelle opplevelser er det et helt ordinært landskapsbilde.  
 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 
 
 
Landskapsrom 4: Báktenjunni 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Fv. 890 til Berlevåg strekker seg nord for bruhodet og danner den vestlige grense av området. Nedfor 
vegskråningen ligger elvebredden. Ovenfor vegen er det skogkledt li. 
 
 Vegetasjon 
Kratt dekker vegskråningen. 
 
 

     
  Tana bru sett fra østsiden av elva mot sør        Kratt mellom vegskråning og steinfjæra, sett mot nord 
 
 Vann 
Tanaelva med steinfjære dominerer området. 
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 Bebyggelse 
Ingen bort sett fra bruas landkar inneholdende teknisk rom. 
 
 Andre elementer 
Veglys og vegskilt ved bruhodet. Natursteinmur. 
 
Verdi: 
Elva på nordsiden av brua er langgrunn og utnyttes for fiske av både lokale og tilreisende. Fjæra har 
ikke synlige spor av opphold, og området fremstår som relativ lite attraktivt, dels pga. nærheten til 
fylkesvegen. 
 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 
 
 
Landskapsrom 5: «Brusletta» 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Skogkledt li mot øst danner bakvegg for sletta. E6 (nord-sørgående) og nærmeste sideareal er 
områdets avgrensning mot øst. Sletta er flat med en slak stigning mot vegen. En brink danner 
overgang til elva og elvebredden vest i området. Vegetasjon dammer rammer både nord og sør for 
rasteplassen. 
 
 Vegetasjon 
Skog i lia øst for området, ellers spredt vegetasjon av vier, bjørk samt flater av klippet gress. 
 
 Vann 
Tanaelva. Fjæra består av rullesteiner. 
 
 Bebyggelse 
På rasteplassen finnes det en utedo og 2 stk. lavvu-formede gapahuk. 
 

      
  Rasteplassen på «Brusletta», sett mot nordvest     Godt tilrettelagt for opphold, sett mot sør 
 
 Andre elementer 
E6 med vegskilt og veglys, parkeringsplass, molok (til avfall), infoskilt, gjerde mot mark, grusveg til 
båtutsett, sti på brinken samt skulpturen «Fiskestanga», bygget av materialer fra den gamle bru som 
ble ødelagt under 2. verdenskrig. 
 
Verdi:  
Rasteplassen er godt plassert med fin utsikt over brua, og har en stor betydning for fiskere og 
tilreisende turister. Området er enkelt, men godt tilrettelagt. Dette er imidlertid forhold som vurderes 
under konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv. Den visuelle opplevelse av området er at det er 
relativ velstelt, og innpasser seg godt i landskapet. Det er ingen installasjoner som trekker ned 
synsinntrykket, men det er heller ikke et landskap som skiller seg særlig ut. 
 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 
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Landskapsrom 6: Mark 
 
 Landform / terrengform / romdannelse 
Terrenget, som marken ligger på, er flatt nedenfor en liten vegskråning mot E6. Det stiger jevnt fra den 
annen side av E6. Mot elven er en godt 2 m høy og bratt brink. Området har kratt mot nord og vest, 
mens en gård og skog danner rammen mot sør. Også mot E6 er det mindre skogsflekker. 
 
 Vegetasjon 
Dyrket mark, skog, kratt og mindre engområder. 
 

      
  Slåttemark sett fra rasteplass mot sør   Fjæra langs markarealet, sett mot bru i nord 
 
 Vann 
Tanaelva mot vest. Fjæra består av rullesteiner. En bekk deler marken i to. 
 
 Bebyggelse 
Gård i områdets sørlige avgrensning. 
 
 Andre elementer 
E6 i områdets østlige ytterkant. 
 
Verdi: 
Den åpne marken med skog og kratt rundt karakteriserer området. Utsikten fra fjæra til den annen 
elvebredd preges av skog og fjerntliggende høyder, og er forholdsvis monoton. 
 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 
 
 
 
4.2  Oppsummering av verdisetting 
Alle delområder har fått verdien «middels verdi» eller «middels-stor verdi» for landskapsbildet, i 
samsvar med kriterier i håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen). Områdene har vanlige, 
gode kvaliteter og avviker ikke spesielt fra det omkringliggende landskap. Som vernet vassdrag er 
nærområdene til elva viktige, men isolert sett er ikke de omtalte delområder i seg selv spesielt 
verdifulle, verken i regional eller nasjonal målestokk. Det betyr med andre ord at inngrep i landskapet 
ikke trenger å være et problem for opplevelsen av landskapsbildet, avhengig av omfanget. 
 
 
4.3  Evaluering av evne til å absorbere en bru 
En verdivurdering av delområdene gir ikke et fullverdig bilde av landskapsopplevelsen i området ved 
Tana bru. Det er nettopp det store landskapsrommet og dets sammensatte bestanddeler som gir 
stimuli til våre sanser. 
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS, bruker en metode for evaluering av landskapets 
opplevelseskvaliteter med henblikk på å vurdere landskapets evne til å absorbere et gitt inngrep, 
eksempelvis etablering av skog (eller som her en bru over elva). Metoden innebærer en klassifikasjon 
som meget kort gjengis her: 
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Landskapsklassifisering: Landskapet inndeles i tre klasser; A, B og C. Landskap som gir uvanlig 
sterke og positive inntrykk plasseres i A-klassen. Klasse B er det typiske landskap (lokalt) med gjengs 
gode kvaliteter, men er ikke enestående. Landskap som er inntrykkssvake og/eller dominert av 
uheldige landskapsinngrep plasseres i C-klassen. 
 

      
  Sieiddajohka og dagens bru, sett mot nordøst  Tana bru sett fra E6 mot nord   
 
Med bakgrunn i innholdet i og verdivurderingen av delområdene som er under direkte influens av en 
ny bru over Tanaelva, vurderes at vassdraget vil opptrede i klasse B. 
En plassering i A-klassen ville innebære at landskapet er sårbart for større inngrep. 
 
Ut i fra de ulike lokaliseringsalternativene og verdivurderingen av delområdene kan man dele inn 
landskapsområdene ut i fra deres evne til å absorbere en bru: 
1. Landskapsområder med spesielt høy opplevelsesverdi der landskapet har liten eller ingen evne til 

å absorbere en bru. 
2. Landskapsområder der en bru vil påvirke landskapsbildet negativt. 
3. Landskapsområder der en bru ikke vil få negative konsekvenser for landskapsbildet. 
 
Den åpne vannflaten og det U-dalsformede landskapet gjør at brua vil ses på stor avstand. Kun få 
boliger i Tana bru vil imidlertid få utsikt til brua pga. et skogsbelte langs elva. 
Den aktuelle plassering av brua vil komme inn under kategori 2 til 3; kategori 2 hvis utformingen av 
brua oppleves som lite estetisk. Samlet sett vil det ut i fra denne metoden være akseptabelt å bygge 
bru over Tanaelva.  
 
Avbøtende tiltak er en bru som er godt integrert i landskapet og hvor selve utformingen er tillagt verdi. 
 
 
 

 
      Oppriss av planlagt bru, sett fra sør 
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5 OMFANG OG KONSEKVENS 

 
5.1  Influens i delområdene 
Omfang og konsekvens vurderes i samsvar med håndbok 140 Konsekvensanalyser, i forhold til hvert 
enkelt delområde, hvor de ulike alternativene kommenteres (her er dog kun ett alternativ). 
 
 
Landskapsrom 1: Tana bru vest 
Området strekker seg fra T-krysset inn mot sentrum av Tana bru til elvebredden ved bruhodet.  
 

 Omfang: Eksisterende veg fra T-kryss til eksisterende bru vil bli fjernet. Også selve brua blir 
fjernet. De berørte arealer skal endres til LNFR-områder, hvilket innebærer at veg og 
bruelementer skal fjernes og erstattes av vegetasjon, stier og lignende. I tillegg skal det 
etableres en atkomst for snøskuter som strekker seg fra Tana bru camping og ned til 
elvebredden. Terrenginngrepene knyttet til etablering av adkomsten ser ut til å bli begrenset. 

  
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
             ▲ 

 
Omfang: Lite positivt omfang ( + ) 
 

 Konsekvens: Området vil forandres fra å være en trafikkorridor til brua over Tanaelva, til et 
grøntareal med snøskuteradkomst til elven. Terrenget ved brukaret blir tilbakeført til et 
«opprinnelig» utseende. Endringene i landskapsbildet vil bli omfattende, men i dette tilfelle blir 
konsekvensen usynlig, da målet er at inngrep ikke skal kunne sees etterpå, bortsett fra 
snøskuteradkomsten. Bruas barrierevirkning for trafikk til og fra elva blir borte. Totalt sett vil 
forandringen bli en liten forbedring av landskapsbildet. 
 
Konsekvens: Liten positiv konsekvens ( +  ) 

 
 
Landskapsrom 2: Fjæra vest 
Området defineres av elvebrinken som vestlig avgrensning og fjæra med sandbanker i Tanaelva 
utenfor. 
 

 Omfang: Ny bru erstatter den eksisterende og vil bli plassert nord i landskapsrom 2. Det 
etableres brupilar på stranda samt nytt brukar som strekker seg inn i brinken. Mye av 
terrenget vil bli fjernet og gjenoppbygd etter brubyggingen. De naturlige (bratte) skråninger i 
brinken vendt øst og sør mot Sieiddajohka vil bli mer konstruerte; som vegskråninger. Inngrep 
skal ikke berøre elva i seg selv, men konstruksjonen vil påvirke området visuelt. 

 
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
           ▲ 

 
Omfang: Lite negativt omfang ( - ) 
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 Ny bru sett mot nordøst. Dagens bru, som her ligger bak, skal fjernes         Her en fotomontasje uten dagens bru 
 

 Konsekvens: Fyllingen omkring brua vil forandre de naturlige terrengformer. Brua som 
konstruksjon er ett nytt element som forandrer landskapsrommet vesentlig. Men det er i dag 
en bru i nærheten, så i det overordnede landskapsbildet vil ikke opplevelsen forandres 
essensielt. Utforming av brua som planlagt kan tilføre landskapsbildet noe positivt og bidra til 
en større tilhørighetsfølelse i lokalbefolkningen. Tiltaket er godt tilpasset landskapets former 
og terrenginngrep til fremtre minimale, når naturen har gjenetablert seg. 

 
Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 
 
Avbøtende tiltak 
Etablering av vegetasjon på fyllingsskråninger vil kamuflere terrengarbeidene. Fylling formes med god 
avslutning mot elvebredd. Brua bør gis en arkitektonisk utforming. 
 
 
Landskapsrom 3: Skog / Sieiddajohka 
Området omfatter skogen, Sieiddajohka og deler av E6. 
 

 Omfang: Ny bru vil lande på brinkens topp, der det i dag er tett skog. Det skal etableres 
rundkjøring og nye veger i skogsområdet. Ved landkaret vil fyllingsskråninger medføre et 
annet utseende enn de naturlige skråninger som når ned til Sieiddajohka i dag. Mye skog vil 
gå tapt, men for mesteparten av området vil det være en intakt buffer av tett skog mellom 
Sieiddajohka og nye E6. På vestsiden av nye E6 vil dagens veg fjernes og erstattes av et 
areal regulert til forretning/kontor. Dagens situasjon med E6 forbi Tana bru vil få en ny 
lokalisering, men vil ikke føre til de store visuelle forandringer.  

 
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
                 ▲ 

 
Omfang: Intet omfang 

 
 Konsekvens: Konsekvensene for skogsarealet oppe på brinken blir omfattende. Men en del 

kan erstattes i landskapsrom 1, hvor vegen vil bli fjernet. Terrengendringer som traséen 
gjennom skogen medfører, trenger ikke å influere visuelt på landskapsrommet omkring 
Sieiddajohka pga. høydeforskjell og en buffer av beplantning. E6 anlagt på brinkens topp kan 
gi en visuell kontakt med Tanaelva, som ikke finnes i dag. Utformingen på brua kan gi et 
visuelt løft. 

 
Konsekvens: Ubetydelig ( 0 ) 
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Avbøtende tiltak: Brinkskråningen bør opprettholdes som en naturlig skråning i størst mulig grad. Brua 
bør gis en arkitektonisk utforming. Rundkjøring kan tilføres en funksjon som byport ved å legge vekt 
på kvalitet i materialer og utforming. 
 
 
 
Landskapsrom 4: Báktenjunni 
Området er lokalisert nord for bruhodet på østsiden av Tanaelva, og består i all hovedsak av en smal 
strandkant og krattbevokste vegskråninger. 
 

 Omfang: Eksisterende bru blir fjernet umiddelbart sør for landskapsrommet. Det etableres en 
parkeringslomme ved bruhodet. Ny gang-/sykkelveg på oversiden av E6 vil medføre større 
terrenginngrep i vegens sideterreng. 

 
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
                         ▲ 

 
Omfang: Lite negativt omfang 
 

 Konsekvens: Brua vil bli fjernet, men erstattet kun 100 m lengre sør. Så utsikten vil forandre 
seg noe, men landskapsbildet vil generelt ikke forandre seg i området. Skjæringene har gode 
forutsetninger for revegetering, og vil ikke innebære en synlig endring av terrenget som helhet. 

 
Konsekvens: Ubetydelig ( 0  ) 

 
 
 
 
Landskapsrom 5: «Brusletta» 
Dette landskapsrommet er relativ lite, har funksjon som rasteplass og vil være dét området som 
berøres mest av tiltaket. 
 

 Omfang: Det etableres ny rundkjøring og bruhode som beslaglegger ca. halvparten av arealet 
vest for fylkesvegen. Et mindre område øst for rundkjøringen vil få markante terrengendringer. 
Lokalt, for landskapsrommet, vil tiltaket sprenge landskapets skala. Men tiltakets lokalisering 
og linjeføring vil både være tilpasset/forankret til landskapets form og skala, dimensjonen vil 
stå i et harmonisk forhold til landskapet og tiltakets utforming vil være tilpasset omgivelsene. 
Vegskråninger vil ikke skille seg ut fra dagens situasjon, med unntak av et mindre areal 
ovenfor rundkjøringen, der terrenginngrepet blir mer tydelig. 
Omfanget vurderes til å være lite/intet. 
 
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
               ▲ 

 
Omfang: Lite negativt omfang 
 



Konsekvensutredning - Landskapsbildet for E6 Tana bru i Tana kommune 

22 
 

 
      Tana bru sett fra rasteplassen / det statlig sikra friluftsområde, mot nord  
 

 Konsekvens: En ny bru og en ny rundkjøring etableres. Det gir en ny opplevelse av 
landskapsbildet. Men forandringen fra dagens situasjon, i det store landskapsrommet er 
uvesentlig. Adkomst til båtutsett vil opprettholdes. Skjæringer på oversiden av vegen vil ikke 
skille seg vesentlig ut fra eksisterende terreng. 

 
Konsekvens: Ubetydelig ( 0  ) 

 
Avbøtende tiltak: Brukaret bør utformes med tanke på at mange mennesker ferdes her. Rundkjøring 
kan gis en utforming som kan spille sammen med brua – det bør legges vekt på kvalitet i materialer og 
utforming. I stedet for skråning kan det vurderes en murkonstruksjon «bak» rundkjøringen, i likhet med 
løsningen ved dagens bruhode. 
 
 
Landskapsrom 6: Mark 
Deler av området planlegges regulert til friområde, som erstatning for det statlig sikrede friluftsområde, 
hvor den nye bru etableres. 
 

 Omfang: Det planlegges å etablere en ny rasteplass som erstatning for det tapte areal nord 
for landskapsrommet. Det innebærer ny adkomstveg, p-plass, stier og annen tilrettelegging. 
Tiltaket vil tilføre landskapet nye kvaliteter og nye opplevelsesmuligheter. 

 
      Intet 

Stort             Middels       Lite                   Lite           Middels               Stort 
negativt          negativt      negativt            positivt       positivt              positivt 

I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - I 
                               ▲ 

 
Omfang: Middels positivt omfang 
 

 Konsekvens: En ny rasteplass etableres og området som tilrettelegges blir større. Brua er 
planlagt med en utforming som tilfører landskapet en ny opplevelse. Den nye utsikten vil tilføre 
landskapet en ekstra dimensjon. Nye vegskråninger vil ikke skille seg ut fra dagens terreng. 

 
Konsekvens: Middels positiv konsekvens (+ + ) 

 
Avbøtende tiltak: Rasteplassen bør utformes med en kvalitet som harmonerer med bruas utforming. 
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5.2  Reiseopplevelse 
Reisende som ankommer til Tana bru fra østsiden vil møte et T-kryss rett ved bruhodet. Brua er så 
smal at bilføreren må sjekke motgående trafikk før videre reise. Skilt orienterer om at to 
lastebiler/busser ikke skal være på brua samtidig.  
Brua er en hengebru og har antakelig vært et verdig monument og landemerke i bruas ungdom. I dag 
oppleves brua som av liten skala. Den visuelle opplevelsen er grei, men det er likevel tydelig at brua 
er «gått ut på dato». Ved kryssing av brua er fokus å ligge riktig på vegen. Utsikt oppleves i glimt. 
 
Kommer man fra tettstedet Tana bru eller E6 vest for brua, er det først etter T-krysset at man kan se 
brua (litt større mulighet på vinteren når skogen står uten lauv). Elva kan kun oppleves fra selve brua, 
hvor fokus igjen er å holde seg riktig på vegen. Fra denne enden av brua har man ikke mulighet for å 
se brustrekket fra siden. 
 

 
Tana bru sett fra krysset E6 / fv. 98 mot øst. Mange skilt og  
vegelementer påvirker muligheten for å oppleve bru og elv. 

 
 
Det er en veldig kort strekning å vurdere en reiseopplevelse på. Kortfattet kan man si at kryssing av 
Tanaelva i dag ikke byr på nevneverdige reiseopplevelser. 
Etter bygging av ny bru kan reiseopplevelsen bli vesentlig bedre, da det åpnes for utsikt til elva fra 
vestsiden, man får anledning å oppleve brua før man er på den, og brua vil få en arkitektonisk 
utforming og fremstå som et ikon/landemerke for Tana bru. Opplevelsen fra østsiden blir tilsvarende.  
 

 
           Utsikten fra det nye bruhodet på vestsiden 
 
Reiseopplevelsen blir vesentlig bedre etter etablering av det de planlagte tiltak, og vil oppleves som 
god. 
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6 OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER OG RANGERING 

 
 
 
Landskapsområde 

 
Ny bru 

 Landskapsområde 1 
– Tana bru vest 

 
+ 

 Landskapsområde 2 
– Fjæra vest 

 
0 

Landskapsområde 3 
– Skog/Sieiddajohka 

 
0 

Landskapsområde 4 
– Báktenjunni 

 
0 

Landskapsområde 5 
– «Brusletta» 

 
0 

Landskapsområde 6 
- Mark 

 
+ + 

Samlet konsekvens 
Landskapsbilde 

 
+ 

Samlet konsekvens 
Reiseopplevelse 

 
+ 

 
Skjema viser konsekvenser for landskapsbilde 
0 Ingen konsekvens 
+ Liten positiv konsekvens 
++ Middels positiv konsekvens 
 
 
Oppsummering 
Det fremgår av skjemaet at tiltaket ikke vil medføre store konsekvenser for landskapet, og at 
endringen i hovedsak vil bidra positivt til opplevelsen av landskapsbildet. Dog er det viktig å være 
bevisst på å tilpasse vegen og dens elementer best mulig. Aktsomhet i anleggsfasen er essensielt. 
 
En ny bru og tilhørende vegsystem som foreslått i reguleringsplanen, vil ikke endre de fysiske formene 
i landskapet, men den nye brus arkitektur vil kunne ha stor betydning for tettstedet. Den nye brua vil 
ligge nær dagens bru slik at lokaliseringen ikke vil forandre landskapsbildet nærmest Tana bru noe 
særlig. 
 
Et iøynefallende brutårn vil øke inntrykkstyrken i landskapet. Størrelsen på brua vil bedre harmonere 
med landskapets store dimensjoner, og med sitt høye tårn markere tettstedet Tana bru fra fjernt hold i 
den relativ åpne U-dalen. Brua vil, med den planlagte utforming, bli et viktig, identitetsskapende 
landemerke. 
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