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FORORD 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 

konsekvensutredning for E6 Kvannelva Ulvsvågskaret. Konsekvensutredningen er utført etter 

metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema landskapsbilde i henhold til beskrivelsen i planprogram for 

prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Hamarøy og Tysfjord kommune den 31 10 2019. 

Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer 

konsekvensene av aktuelle utbyggingsalternativ. 

I Statens vegvesen divisjon for utbygging, utbyggingsområde nord er det Knut Sjursheim som er 

prosjektleder. Fagansvarlig for fagtema landskapsbilde er Anders Berget Owrenn.  

Måned: 06 12 2021 

Sted:     Lillehammer 

 



 

Konsekvensutredning – Landskapsbilde 

 

 

4 

 

Sammendrag 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging av 

tunge kjøretøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med reguleringsplan for ny E6 på strekningen 

Ulvsvåg – Kvannvatnet. Denne konsekvensutredningen tar for seg konsekvens for landskapsbilde 

av fire ulike vegalternativer, samt for foreslåtte permanente masselagre. 

Området innenfor varslet plangrense samt influensområde utgjør selve utredningsområdet (v712) 

Utredningen tar for seg 15 ulike delområder hvor verdi er fastsatt på bakgrunn av 

registreringskategorier og dets dominans/påvirkning på landskapsbildet. Verdien er grunnlaget 

for å vurdere påvirkning og konsekvens basert på veglinja sin gjennomføring igjennom området. 

Referansealternativet ( også kalt alternativ 0) er det alternativet som veglinjene måles opp imot.  

Området veksler mellom fjordlandskap med bebyggelse samt innlandsås- og fjellandskap og 

innlandsdallandskap med myrer furumoer og innsjøer (NIN landskap). Denne inndelingen av ulike 

landskapskategorier har vært veiledende i å finne delområder. Delområder i fagtema 

landskapsbilde skal ha et enhetlig preg. Analysen har kommet frem til delområder med hver sine 

karakteristikker og preg. Kun 2 av 15 områder får «Stor verdi». Dette skyldes ikke nødvendigvis 

sjeldne landskapstyper, men grad av uberørthet og/eller tydelige visuelle sammenhenger som er 

unike for området. I hovedsak faller dette inn under registreringskategorier som topografiske 

hovedformer, romlige egenskaper og vegetasjon. Disse kategoriene har vært avgjørende for å 

skildre landskapsbildet og dets verdi.  

Veglinjenes konsekvenser for landskapsbildet varierer fra linje til linje. Linjene som er ligger 

under Alternativ 1 er de som er mest like referansealternativet og har dermed lavere 

påvirkningsgrad på landskapsbildet. Alternativ 2 byr på noen ekstra utfordringer da denne 

avviker mest fra referansealternativet. Alternativ 2 vil parallellforskyves med om lag 500 meter 

mot øst fra referansealternativet og dermed vil denne ha en større fragmenterende effekt på de 

romlig visuelle egenskapene i de aktuelle delområdene. Hovedutfordringene knyttet til Alternativ 

1 merkes først og fremst i Ulvsvåg. Her er det største avviket fra referansealternativet. 2 av 

linjene vil komme ut på Moan (L-11) (Alt 1A og 1C) mens alternativ 1D og Alternativ 2 vil komme 

ut i dagen langs østsiden av høyspent traseen ved område L-12 (Krengelmyra).  

 

Linja med størst konsekvens for landskapsbildet er Alternativ 2. Dette begrunnes i at linja er 

fragmenterende og vil danne en visuell barriere i landskapsbildet som flere steder vil forsterkes 

av den traseen sin høye beliggenhet i terrenget. Potensiale for fjernvirkninger både lydmessig og 

estetisk vil være større for alternativ 2 enn med øvrige alternativer. Estetisk så vil fjernvirkninger 

fremstå som brudd med de store linjene som former det overordnede landskapsbildet.  (for 

eksempel tversgående linjer i dalføre). Veglinja har stort potensial for å skape ett stort brudd i 

landskapets naturlige sammenhenger.   
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Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 over Ulvsvågskaret. 

Reguleringen skal også ta hensyn til nærings- og boligarealer og kollektivholdeplass i Ulvsvåg. 

Statens vegvesen foreslo utredninger iht. forskrift om konsekvensutredning for fagfeltene 

landskapsbilde, naturmangfold , kulturminner og reindrift . Andre aktuelle tema behandles i 

planbeskrivelsen. 

Viten for fagtema landskapsbildet innenfor utredningsområdet er samlet inn etter befaringer 

foretatt den 09.07.2019, 14.11.2019 samt 23.06.2020. Kunnskapsgrunnlaget utover dette er 

hentet inn fra relevant kartgrunnlag i FKB katalogene men baserer seg først og fremst på NIN 

kartleggingene. Utgangspunktet for fastsetting av delområder og dets verdi ligger forankret i NIN 

systemet sin kartlegging som en ekstern kvalitetssikring. Metodikken følger Statens vegvesen sin 

nye håndbok for konsekvensutredninger (V712) fra 2018.  

 

Konsekvensanalyse 

 

Landskapsanalysen har avdekket 15 delområder. Fastsettingen av hvert enkelt delområde baserte 

seg i første omgang på kartstudier og betraktning av flyfoto. Befaringer i etterkant har gitt større 

grunnlag for å kunne si noe mer konkret om temaene som ligger i registreringskategoriene i 

håndbok V712. Registreringskategoriene har ført til en videre forening av delområder, eller en 

ekskludering av delområder.  

Alle delområder ligger innenfor det som kalles influensområdet. Influensområdet er hele området 

som vil kunne bli påvirket av fjernvirkninger fra det planlagte tiltaket.   

 

Det er ingen ekstraordinære landskapsmessige kvaliteter innenfor influensområdet utover det 

som kan betraktes som «normalt» i Nordland fylke noen områder har fått høyere verdi enn andre 

som i hovedsak er basert på romlig/visuelle kvaliteter samt det som kan anses som viktige 

landskapsøkologiske sammenhenger og visuell struktur. Dette er særlig hvor delområdet har fått 

verdien «Stor». Hva som kan betraktes som normalt er basert på NIN sitt klassifiseringssystem 

for landskap. Store deler av planområdet som ikke er direkte visuelt påvirket av hav og marint 

miljø er klassifisert som Innlandsdallandskap samt innlandsås- og fjellandskap. Dette utgjør en 

stor del av planområdet og gjenspeiler det overordnede landskapsnivået i området og er relativt 

vanlig i fjelltraktene og indre deler av Nordland. Ulvsvåg har mer påvirkning fra hav og faller inn 

under kategorien fjordlandskap, med underkategorier «relativt åpent fjordlandskap med bebygde 

områder», som er en vanlig landskapskarakter langs kyst- og fjordstrøk i hele landet.   

Naturlige avgrensningslinjer samt endring i arealbruk og vegetasjonsstrukturer/mosaikk har vært 

avgjørende for den videre inndelingen av verdiområder.  
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Delområder Alt. 0 

Referanse Alt. 

Alt.1A Alt.1C Alt.1D Alt.2 

L-1  Kvannelva 0 - - - - 

L-2  Kvannvatnet 0 - - - - 

L-3  Mellomelva 0 -- -- -- -- 

L-4  Langvika 0 -- -- -- --- 

L-5   

Støttlappneset 

0 0 0 0 0 

L-6  

Beritjorddalen 

0 - - - --- 

L-7  Skiltjørnan 0 + + + + 

L-8  Skilvassbakk 0 - 0 0 0 

L-9  Svanvatnet 0 0 0 0 0 

L-10 

Ulvsvågskaret 

0 + + + + 

L-11  Moan 0 -- -- - - 

L-12  Krengelmyra 0 -- -- --- --- 

L-13 Ulvsvåg 

sentrum 

 - - - - 

L-14 Ulvsvåg 

hovedgård 

 -- -- -- -- 

L-15 Kilnesodden  --- --- --- --- 

SAMLET 

VURDERING 

 

0 (ubetydelig 

endring) 

Middels negativ 

konsekvens (--) 

Noe negativ 

konsekvens (-) 

 

Noe negativ 

konsekvens (-) 

 

Stor negativ 

konsekvens (---) 

Rangering 1 4 2 3 5 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

 

Negative konsekvenser i anleggsperioden skal dokumenteres og det skal utarbeides en Rigg- og 

marksikringsplan som skal vise hvordan anleggsarbeid er tenkt utført.  

Konsekvenser i anleggsperioden er i hovedsak midlertidige men kan ha et lengre tidsspenn som 

følge av romlige og visuelle forandringer i tekstur. Teksturen som følge av avskoging, graving, 

sprengning og midlertidige masselager kan skape en visuell ubalanse som skaper brudd i 

landskapet sin naturlige mosaikk.  

 

Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Naturmangfoldloven og den europeiske landskapskonvensjonen er retningslinjer som er 

innarbeidet i denne analysen. Den europeiske landskapskonvensjonen har som formål å verne, 

forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene. 

Naturmangfoldloven formål er å ta vare på naturen sin biologiske, landskapsmessige og 

geologiske- og økologiske prosesser.  

 

Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 

Noen av delområdene representere helt unike utfordringer. Det er særlig viktig at punkter 

oppført under følges dersom skadevirkningene skal minimeres. Det skal utarbeides en Rigg- og 

marksikringsplan som skal vise hvordan anleggsperioden er tenkt gjennomført. Denne skal 

godkjennes av fagansvarlig i Statens vegvesen. 
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1 Bakgrunn og utredningskrav 

Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte tiltaket for 

verdier innenfor tema landskapsbilde. Temadefinisjon er gitt i kapittel 2. 

1.1 Bakgrunn for planen 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging av 

tunge kjøretøy. Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn-Ballangen, som 

ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal 

standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er redusert 

reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er reduksjon av 

stigninger som er flaskehalser for tungtransport. Grensene for planområdet samt vegalternativ er 

vist fig 1. Utredete masselager er vist på kart s. 78 
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Figur 1 grenser for planområde samt alle veglinjealternativer.  
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1.2 Utredningskrav 

Utredningskrav 

 

«Landskapsbilde 
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og 
hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra 
bylandskap 
til uberørt naturlandskap. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett 
fra omgivelsene. 
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder og belyse 
konsekvenser av vegbyggingen. I tillegg til selve veganlegget med sideterreng, fyllinger, 
skjæringer og konstruksjoner, omfatter det områder for deponering av 
overskuddsmasser. 
Kategorier for registreringer kan være 
 
- topografiske hovedformer, og romlige egenskaper 
- naturskapte visuelle egenskaper og nøkkelelementer 
- menneskeskapte visuelle egenskaper og nøkkelelementer 
- vegetasjon 
 
Innen utredningsområdet lages et kart med en grovinndeling i delområder, med 
utgangspunkt i 
aktuelle landskapstyper. Det gjøres en vurdering av landskapets karakter og en vurdering 
av 
verdi. Deretter skal tiltakets påvirkning av og konsekvens for delområdene utredes. 
Kunnskap 
innhentes blant annet ved 
• gjennomgang av eksisterende kunnskap fra databaser, rapporter og planer etc. 
• datasett fra NiN Landskap 

• befaring av området.» 
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2 Metode 

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok V712. 

Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak 

medfører. 

For en grundig gjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i 

metoden er gjengitt under.  

 

Konsekvensutredninger bygger på metode for ikke prissatte temaer jf. Håndbok v712 side 114. 

Ikke prissatte metoder er basert på en kvalitativ analysemetode. Den samlede konsekvensen for 

de ikke ikke-prissatte tema skal oppsummeres i trinn 3 samlet konsekvens for alle fagtema for 

vegalternativer skal vurderes og konkluderes.   

 

2.1 Temadefinisjon Landskap 

 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette 

bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang mellom 

de ulike temaene framgår av håndbok V712. 

2.2 Metodens tre trinn 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som vist i 

Figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og relevante 

registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samla 

konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne temarapporten.  
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema (V712) 

 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i 15 enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og 

som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 

registreringskategoriene i Tabell 2-1.  
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Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema xx ( V712). 

Tre begrep står sentralt i  analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, det vil si hvor stor betydning 

delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra 

«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur 

som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for verdisetting av temaet er 

gitt i V712 tabell xx. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 

som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-

alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «stor 

betydning». Vurderingen skjer trinnløst lands en linjalfigur som utgjør y-aksen i 

«konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad for temaet er gitt i 

V712 tabell xx. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i Tabell 2-2. Konsekvensene er 

en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et 

delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 

anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 

Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  
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Tabell 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

 

 

Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  

 

 

 

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus ( - - - ) 
0, 50, 255 

Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 
0, 150, 255 

Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 
Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0)  
Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

2 pluss (++) 

146, 208, 80 
Miljøgevinst for delområdet:  

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 

får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  

v 
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2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering av 

hvert utbyggingsalternativ.  

Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele 

utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av Tabell 2-3. Vurderingen skal begrunnes i 

tekst. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om 

noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det 

er viktig at beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Det er også viktig at forslag til aktuelle 

skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til 

forbedring for et område eller hele alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  

 

Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  
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3 Tiltaksbeskrivelse 

Beskrivelsen av påvirkning av delområder og hele linjer bygger på kunnskapen om tiltaket, slik 

det er beskrevet i plandokumentene. Under gis en punktvis gjennomgang av viktige gjennomgås 

tiltaket 

Det er gjort siling av flere varianter av trase på et tidlig stadium. Det er gjort 

konsekvensutredning for fire alternativ; 1a, 1c, 1d og 2. Et alternativ 1b og et alternativ 1e ble da 

tatt ut tidlig på grunn av høy kostnad i forhold til nytte.  

 

Det ble i en seinere fase vurdert et Alternativ 1d med skjæring ved Tjukkskjømningen for å se om 

dette kunne redusere kostnader uten å gi store konsekvenser for ikke prissatte temaer. 

Prosjektgruppa vurderte det slik at Alt 1d med skjæring trolig ikke vil bli veldig mye rimeligere å 

bygge, samtidig som det ville gi vesentlig negativ konsekvens for landskap, reindrift og 

naturmangfold sammenlignet med Alt 1d uten skjæring. Alt 1d med skjæring ble derfor forkastet 

underveis. 

 

Det er videre gjort en konsekvensvurdering av de ulike områdene for masselager. Denne kommer 

etter konsekvensutredning for linjealternativer da masselagrene kan benyttes til dels uavhengig 

av alternativ for veglinje.  

For strekningen Kvannelva – Mellomvasselv er tiltaket likt for alle alternativ. Dette er 2595m ny 

E6 i dagen, 200m samle-/adkomstveg i dagen og et kryss ved Mellomvasselv. 

Tiltaksliste for konsekvensutredning av alternativer E6 Ulvsvågskaret. Vegklasse H1 (90 km/t) 

Tunnelprofil T9,5 felles for alle alternativ. Deponier utredes for seg da de ikke er definert som 

tilhørende ulike alternativer. 

 

Nedenfor vises hvert alternativ med inntegnet vegtrase og en påfølgende tabell med beskrivelse 

av tiltaket fordelt på strekningene Mellomvasselv – Ulvsvågskaret og Ulvsvågskaret – Ulvsvåg med 

påkobling til dagens E6. 

3.1 0-alternativet – referansealternativet 

Referansealternativet gjenspeiler dagens situasjon med de nødvendige utbedringer man må 

regne med sett i forhold til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. Referansealternativet vil 

derfor være det alternativet man sammenligner de nye traseforlagene med.  
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3.2 Alternativ 1A  

 

 

 

 

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  

Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad i 

tabell er lengst sør på kart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 A er vist på kartutsnitt ovenfor og strekker 

seg fra Kvannlia i sør til Geitbergan i nord. Alternativ 1 

A følger i store trekk dagens trase hvor de største 

fravikene er der den går i tunell. Største fravik er i nord 

der tunellportal vil gå ut i områder med dyrka mark, 

myr og naturområder som er relativt fri for tunge 

tekniske inngrep.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde i strekningen Mellomvasselv 

til Ulvsvåg der avlastet veg vil fungere som lokalveg.  

 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene mellom 

eksisterende veg og dette alternativet. Knutepunkt er 

ved Ulvsvåg, Beritjorda, og Mellomvasselv. 

Direkteadkomster vil i hovedsak skje via avlastet veg.  

 

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

1a 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg 

i dagen, 

3 330 meter tunnel,  

et Kryss ved Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 

(Langvika og 

Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  

945 m samle/adkomstveg i 

dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Kulvert til bolighus i 

Moan(Ulvsvåg) 

Kulvert eller bru over 

Krokelva?, 

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt og evt 

rasteplass i Ulvsvåg 
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3.3  Alternativ 1 C 

 

 

 

 

 

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  

Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad i 

tabell er lengst sør på kart.  

  

 

 

 

 

 

  

Alternativ 1 C  har mange av de samme utfordringer som 

Alternativ 1 A. men tunell gjennom Ulvsvågskaret vil starte ved 

grendehuset ved Laksvikbakkan.  

Avlastet vegnett for eksisterende veg vil være strekningen 

mellom Mellomvasselv til Ulvsvåg. 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene mellom eksisterende veg 

og dette alternativet. Knutepunkt er ved Ulvsvåg, Beritjorda, og 

Mellomvasselv. Direkteadkomster til eiendommer vil i hovedsak 

skje via avlastet veg. 

 

 

  

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

1c 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m samle/adkomstveg i 

dagen, 

3 985 m tunnel,  

et Kryss ved Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 (Langvika 

og Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  

945 m samle/adkomstveg i 

dagen,  

Et kryss i Ulvsvåg, 

Kulvert til bolighus i 

Moan(Ulvsvåg) 

Kulvert eller bru over 

Krokelva? i Ulvsvåg  

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt og 

eventuelt rasteplass i Ulvsvåg 
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3.4 Alternativ 1D   

 

 

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  

Rekkefølge for tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad i 

tabell er langs sør på kart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 D følger hovedtrekkene felles for alle 

linjer under Alternativ 1 frem til skogsbilvegen inn 

mot Beritjorddalen og Øvre Torpelvatn. Her vil vegen 

gå i tunell. Tunellen ender ved sørøstlig side av 

Moan, like ved høyspenttraseen og vil tangere vestlig 

side av Krengelmyra og koble/krysse eksisterende E6 

like sørvest for Ulvsvåg hovedgård. Herfra har 

samtlige alternativer lik linjeføring.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde i strekningen Mellomvasselv 

til Ulvsvåg der avlastet veg vil fungere som lokalveg.  

 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene mellom 

eksisterende veg og dette alternativet. Knutepunkt er 

ved Ulvsvåg, Beritjorda, og Mellomvasselv. 

Direkteadkomster vil i hovedsak skje via avlastet veg.  

 

  

.  

1d 2 800 m ny E6 i 

dagen,  

1 130 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

4 190 m tunnel,  

et Kryss ved 

Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 

(Langvika og 

Skilvassbakk) 

1 860 m ny E6 i 

dagen,  

545 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg  

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt 

og evt. rasteplass i 

Ulvsvåg 
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3.5 Alternativ 2  

 

 

 

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  

Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad i 

tabell er lengst sør på kart.  

 

 

Alternativ 2 er det alternativet som 

helhetlig skiller seg mest ut. Alternativ 2 

 skiller seg fra resterende ved 

Mellomvasselv og danner herfra en trase 

adskilt fra øvrige ved at den tangerer 

lengre mot øst og går danner en rettere 

linje mot Ulvsvåg. Veglinja berører 

terreng som er fritt for tekniske inngrep 

og medfører betydelige skader på uberørt 

natur.  

 

 

Avlasta vegnett vil gjelde for strekningen 

Mellomvasselv til Ulvsvåg der avlastet veg 

vil fungere som lokalveg.  

 

Tilførselsveger vil være i 

skjæringspunktene mellom lokalveger og 

ny veg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

2 1 768 m ny E6 i dagen,  

590 m samle/adkomstveg i 

dagen, 

3 985 m tunnel, 

et kryss ved Skilvassbakk 

ca 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

en kulvert i Langvika 

1 860 m ny E6 i dagen,  

545 m samle/adkomstveg i dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved Ulvsvåg 

Kollektivknutepunkt og evt 

rasteplass i Ulvsvåg 
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3.6  Alternativ 0 / Referansealternativet 

 

 

 

 

 

Alternativ 0 følger dagens E6-trasé og 

medfører ingen endring. V712 beskriver 0 

alternativet som referansealternativ. Det vil 

si at alle linjer som utredes skal måle 

konsekvens opp mot referansealternativet. 

Referansealternativet omfavner det som er 

dagens situasjon med framtidige 

nødvendige endringer. 0 alternativet 

medfører således ingen konsekvens.  

Gjeldende reguleringsplaner skal inngå i 0 

alternativet. På neste side ser man 

gjeldende reguleringsplaner for Ulvsvåg 

sentrum. 
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Figur 3 Eksisterende planer inngår i 0 alternativet, Her er en oversikt over eksisterende reguleringsplaner i Ulvsvåg 

 

3.7 Permanent masselager 

Permanente masselager tas opp under kapittel 6.3.  

Figur 3-4 Permanent masselager xx 
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Kunnskapsgrunnlag 

3.8 Generell karakteristikk 

3.8.1 Introduksjon til utredningsområdet 

 

Varslet planavgrensning meldt ved oppstart er ca. 12 kvadratkilometer stort og strekker seg fra 

Kvannlia i sør og til Geitbergan i nord. Influensområdet (hele området som tiltaket vil påvirkes av. 

lyd, innsyn/utsyn etc.) vil variere med topografi og vegetasjonsforholdene på ulike steder og vil 

således bli en del større enn selve planområdet. Konsekvensanalysen vil derfor ta for seg begge 

områdene. 

Influensområdet i denne utredningen baserer seg på en generalisering av en siktanalyse målt fra 

30 observasjonspunkter plassert på ulike steder langs eksisterende E6 samt veglinjealternativ 1 

og alternativ 2. (Se bilde «Influensområde») 

3.8.2  

 

Influensområdet (Ytre linje)   

 

I NIN sin beskrivelse av landskap beskrives områdene som kystlandskap med grunntype 

fjordlandskap (Ulvsvåg) og som innlandslandskap med grunntypene innlandsdalslandskap og 

innlandsås- og fjellandskap lengre sør (Kvannvatnet, Skilvassbakk, Beritjorddalen, Ulvsvågskaret) 
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Influensområde (blå linje) er den 

delen av området hvor det antas man 

kan merke fjernvirkninger av 

veglinjealtenrativene. Beslutningen 

for grensen baseres på en 

siktanalyse med bruk av GIS verktøy. 

 

 Med fjernvirkninger menes de 

virkningene vegen kan skape. Dette 

kan være visuelle fjernvirkninger, 

samt fjernvirkninger knyttet til støy. 

 

For fagtema landskapsbilde kan 

dette føre til endringer  i hvordan 

man oppfatter både små 

landskapsrom (delområdenivå) samt 

store.  
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Topografi og vegetasjon. 

 

Hele utredningsområdet preges av lave åser med mindre innsjøer og myrer i dalene. De 

avrundede åsene danner ett relativt åpent dallandskap spesielt i de indre delene av planområdet 

ved Skilvassbakk og Kvannvatnet. Områdets relieff danner et sammenhengende dalføre som 

strekker seg fra Skilvassbakk i nord til Sommarset i sør. I dette området er det innsjøer i de 

lavereliggende områdene mens i helningene går dette over til sakte rennende meandrerende 

elver med omkringliggende myrområder helt eller delvis bekledd med furu i forhøyningene. I 

fravær av annen menneskeskapt arealbruk så er det skogkledde områder som dominerer 

landskapsbildet sammen med myr og innsjø. De høye åskammene er har et tynt 

vegetasjonsdekke med berg i dagen enkelte steder med delvis tilstedeværelse furu, dette gjelder 

også forhøyninger ved næringsfattige myrpartier. Særlig uttalt er furudominansen nordøstlig til 

østlig vendte skråninger med mye berg i dagen. På de høyeste områdene med høy 

vindeksponering (kystvendte) er høytvoksende vegetasjon fraværende. Dette forekommer 

spesielt i de omkringliggende fjellene rundt Ulvsvågskaret fra 250 moh. og oppover. I 

lavereliggende områder er det mye løvskog med dominansen av bjørk, selje, osp, og gråor. 

Sistnevnte er spesielt synlig i fuktige bekkepartier og langs innsjøer. Ospelunder finnes flere 

plasser der hvor de har en klar dominans. Generelt er ospa et fremtredende treslag i stort sett 

hele utredningsområde. Dette gjelder særlig i sørvendte skråninger.   

 

Menneskelig påvirkning 

 

Menneskelig arealbruk er mest fremtredende i områdets tettbebyggelse og hyttebebyggelser. 

Majoriteten hyttebebyggelse er langs sørvestlig ende av Skilvatnet samt langs østsiden av 

Kvannvatnet. Tettbebyggelse er hovedsakelig i Ulvsvåg mens Skilvassbakk er mer spredte 

gårdstun. Arealbruken påvirker i stor grad lokal mosaikk. I områder med middels til høy 

arealbrukintensitet dominerer urter gress og løvtrær i randsonene mens mer bartrær er mer 

utbredt i områder der arealbruken er lav.  

 

Infrastruktur 

 

Veger av ulik standard og klassifisering, samt høgspentlinjer skjærer igjennom landskapet. Disse 

danner kunstige korridorer og brudd i landskapet. Vegene danner et nettverk som forsyner 

hytteområder og boligbebyggelse. Avhengig av posisjon og landskapets romlige egenskaper så 

varierer graden av påvirkning disse infrastrukturkorridorene har på landskapsbildet. De er særlig 

uttalt i de trange landskapsrommene eller landskapsrom der nedskjæringen er større enn ellers i 

området. Kvannvatnet og Synnøvdalen/Blomhola samt Langvika er eksempler der 

infrastrukturkorridorer kan forsterkes som følge av landformene. Viss korridorene i tillegg bryter 

med retningen til landformene (for eksempel tversgående korridorer) forsterkes inntrykkene 

ytterligere.  
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Skogbruk. 

 

Det er flere områder med granplantefelter i området. Disse danner tydelige «lapper» i 

vegetasjonsmosaikken og fremstår som kunstige i forhold til sine omgivelser. Noen få områder 

har den siste tiden blitt utsatt for flatehogst. Dette gjelder i Beritjorddalen, Skjelldalen og på 

østsiden og nordsiden av kvannvatnet. Skogbruk er ikke en dominerende faktor og utgjør en 

mindre del av totalarealet.  

 

Jordbruk  

 

Jordbruk er spesielt uttalt ved den nordøstlige delen av Skilvassbakk før man kjører opp mot 

Ulvsvågskaret. Her er størsteparten av jordbruksområdene innenfor planområdet og 

influensområdet. Ulvsvåg har noe jordbruk i drift i tilknytning til Ulvsvåg hovedgård. Også 

registrert dyrka mark i tilknytning til bebyggelse ved Moan i Ulvsvåg. Det ser imidlertid ut at 

dette er i en suksesjonsfase grunnet mangel på vedlikehold. Jordbruksområdene er ikke en 

spesielt dominerende faktor og utgjør mindre enn 25% av totalarealet. Jordbruket vil imidlertid ha 

en større påvirkning på totalarealet i lokal målestokk 1:5000. 

 

Bebyggelse.  

 

Tettbebyggelse er hovedsakelig i Ulvsvåg. Her er det godt etablert infrastruktur og området 

klassifiseres av NIN som relativt åpent fjordlandskap med bebygde områder med 

tettstedsstruktur i de mest konsentrerte delene av bebyggelsen. Bebyggelsen opptrer i hovedsak 

langs kyststripa og noen hundre meter innover land. Boligbebyggelse er konsentrert ved «Aksla» 

og «Nausthågen» mens næringsbebyggelsen og offentlige tjenesteytere opptrer nesten 

utelukkende i tilknytning til dagens E6. 

I Skilvassbakk og Kvannlia ligger boligene som oftest innen 100 meter fra E6. Mange hus i 

Skilvassbakk er omgjorte til fritidsboliger, men hyttene er mest uttalt i de mer skjermede 

områdene, som for eksempel på sørsiden av kvannvatnet og vestsiden av Skilvatnet - nærmere 

bestemt Smørvikodden og Støttlappneset. 

 

 

 

Innsjø og våtmarksområder 

 

området har flere innsjøer. Skilvatnet er den største innsjøen og er omtrent 3 km² stor den nest 

største er Kvannvatnet på ca. 1 km². Samlet sett har de relativt stor påvirkning på området da 

begge innsjøene er sammenkoblet via mellomelva. Innenfor åsene som danner 

landskapsrommene utgjør innsjøene en sentral del av helhetsinntrykket. Flere myrer opptrer i 
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tilknytning til innsjøene, spesielt mellom Skilvatnet og Kvannvatnet. I Beritjorddalen er det også 

en stor mengde myrområder. Myrene ligger vanligvis på områder med lite eller ingen helning. 

Vegetasjonen på myrene er sparsommelig. Med innslag av eks. skrubbær, soldogg, 

skogmarihånd i feltsjikt og furu i busk/tre sjikt. Mindre furutrær vokser ofte rett på myra mens 

de noe litt større vokser på mindre høydedrag med bedre drenert grunn. Landskapet i dette 

området er sterkt preget av myrområdene. Noen mindre innsjøer finnes her (Langtjønna og 

Figentjønna) men har ikke den samme dominansen i landskapsbildet som de ovennevnte.  

 

 

Kystavstand  

 

Hele planområdet ligger kystnært, altså mellom 0-6 km. Laveste avstand er i Ulvsvåg 0-1 km 

mens Skilvassbakk har den lengste avstanden 4-6 km.  

 

Usikkerhet 

 

Det er en del usikkerhet knyttet til trasevalg. Det er foretatt en silingsprosess som har ført 

prosjektet til å måtte utrede 4 alternativer.  

Usikkerhet i datagrunnlaget knyttes til NIN landskapstyper som er tilpasset en målestokk på 

1:50000 og er ment som en grovinndeling av landskap basert på kartanalyser av det offentlige 

kartgrunnlaget (DOK). NIN landskap skal fungere som et verktøy for å kvalitetssikre data som 

videre kommer frem av denne analysen. Tabellen på side 33 viser en oversikt over 

landskapstypene i utredningsområdet slik det kommer frem av NIN sin kartlegging.  

 

 

3.8.3 Forholdet til eksisterende kommuneplaner og reguleringsplaner. 

 

Tiltaket vil komme i konflikt med en eldre reguleringsplan og kommuneplan i Ulvsvåg. Formålene 

har en hensikt å ekspandere næringsbebyggelse sørover langs Krokelva. «Formålene i 

kommuneplan som vil komme i «konflikt med ny E6, er definert som «Annet framtidig 

byggeområde». Samt et regulert industriområde som strekker seg fra nåværende rasteplass og 

nesten opp til Trolltjønna. Begge planene omfatter hele bygda. Reguleringsplaner gjelder der de 

overlapper kommuneplaner. Både kommunedelplan for Ulvsvåg og reguleringsplan er fra rundt 

midten av 80 tallet, men er fremdeles gjeldende. Kommuneplanens arealdel 2009-2018 er 

gjeldende for hele kommunen. Vegalternativene vil stort sett berøre LNFR områder som i 

hovedsak er satt til å verne landbruk, beite og friluftsinteresser. 
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3.9 Kunnskap og kilder 

Under gjøres det rede for hvilken kunnskap om temaet konsekvensanalysen bygger på. 

 

 

• NiN landskap 

• By og tettstedsutviklingsplan – Ulvsvåg 

• GIS analyser 

• Stedsutviklingsplan Ulvsvåg 22.11.2005 

• Befaringer 09.07.19 – 14.11.19 – 23.06.20 

 

3.9.1 NIN landskapstyper 2.0 

 

NIN landskapstyper er et system som dekker hele Norges landskapskategorier i en målestokk på 

1:50 000. Systemet har sin hensikt å ivareta landskapsmessig mangfold. Systemet er består av 

kartfliser som representerer ulike landskapstyper med tilhørende beskrivelser og kategorisering. 

NIN landskap er derfor sentral i arbeidet med utredningen da den fungerer som en veileder og en 

kvalitetskontroll når man skal beskrive landskap. Landskapsbeskrivelsene er derfor tatt med 

utgangspunkt i NIN sitt system og dette systemet angir også hva slags terminologi man skal 

bruke for å beskrive landskap. 

Tabellen på side 15 under viser NIN kartleggingen sine delområder med hovedtypeinndeling og 

grunntypeinndeling. Hovedtypene innenfor området er innlandslandsås- og fjellandskap,  

fjordlandskap, og innlandsdalsdalslandskap 
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Hovedtyper navn Hovedtype ID (kart) 

Fjordlandskap-F 

 

LA-K-F 

Innlandsås- og fjellandskap - I 

 

LA-I-A 

Innlandsdallandskap -D LA-I-D  

Grunntype sum 

Åpent fjordlandskap  2 

Relativet åpent 

fjordlandskap med 

bebygde områder  

1 

Dalformet ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen  

1 

Slakt til småkupert ås- 

og fjellandskap under 

skoggrensen  

3 

Middels kupert ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen  

1 

Middels kupert ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen  

3 

Relativt åpent 

dallandskap under 

skoggrensen  

1 

Relativt åpent 

dallandskap under 

skoggrensen med 

innsjø¸ og bebygde 

områder  

1 
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Navn hovedtype 

Kode 

hovedtype Navn grunntype 

Kode 

grunntype Geografisk lokalisering 

Fjordlandskap LA-K-F 

Åpent 

fjordlandskap LA-K-F-1 Tannøya/postnessundet 

Fjordlandskap LA-K-F 

Åpent 

fjordlandskap LA-K-F-1 Skipsvågdalen 

Fjordlandskap LA-K-F 

Relativet åpent 

fjordlandskap med 

bebygde områder LA-K-F-9 Ulvsvåg/Grimsosen 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Dalformet ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen LA-I-A-1 Beritjorddalen/Langtjønna 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Dalformet ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen LA-I-A-1 Tverråsen/Støttlappneset 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Dalformet ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen LA-I-A-1 Kvannlia/Kvannelva 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Slakt til småkupert 

ås- og 

fjellandskap under 

skoggrensen LA-I-A-14 Falkreiret 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Middels kupert ås- 

og fjellandskap 

under 

skoggrensen LA-I-A-27 Ulvsvågskaret/Nordlia 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Middels kupert ås- 

og fjellandskap 

under 

skoggrensen LA-I-A-27 Kløtterheia 

Innlandsås- og 

fjellandskap LA-I-A 

Middels kupert ås- 

og fjellandskap 

under 

skoggrensen LA-I-A-27 Kvevlehågen 

Innlandsdallandskap LA-I-D 

Relativt åpent 

dallandskap under 

skoggrensen LA-I-D-32 Kvannvatnet 

Innlandsdallandskap LA-I-D 

Relativt åpent 

dallandskap under 

skoggrensen med 

innsjø¸ og 

bebygde områder LA-I-D-46 Skilvassbakk 
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3.10 Beskrivelse av planprogram.  

 

Delområdene er målt opp mot tiltakene. Fagrapport gjenspeiler overordnede føringer i 

planprogram: 

 

«Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra bylanskap 

til uberørt naturlandskap. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett 

fra omgivelsene. 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder og belyse 

konsekvenser av vegbyggingen. I tillegg til selve veganlegget med sideterreng, fyllinger, 

skjæringer og konstruksjoner, omfatter det områder for deponering av overskuddsmasser. 

Kategorier for registreringer kan være 

 

- topografiske hovedformer, og romlige egenskaper 

- naturskapte visuelle egenskaper og nøkkelelementer 

- menneskeskapte visuelle egenskaper og nøkkelelementer 

- vegetasjon 

 

Innen utredningsområdet lages et kart med en grovinndeling i delområder, med utgangspunkt i 

aktuelle landskapstyper. Det gjøres en vurdering av landskapets karakter og en vurdering av 

verdi. Deretter skal tiltakets påvirkning av og konsekvens for delområdene utredes. Kunnskap 

innhentes blant annet ved. 

• gjennomgang av eksisterende kunnskap fra databaser, rapporter og planer etc. 

• datasett fra NiN Landskap 

• befaring av området.» 

Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

I kap. 0 er det gitt en generell omtale av null-alternativet. For utredningen av tema 

landskapsbilde danner følgende forhold ved null-alternativet viktige premisser for utredningen:   

-Område ved Ulvsvåg (Krengelmyra) vil bli ødelagt dersom man gjennomfører gjeldende 

reguleringsplaner for området. Området omfatter Krengelmyra med Trolltjønna sammen med 

krokelva og de omkringliggende fastmarksområdene med kortvokst furuskog.  

-Elementer som utgjør visuelle sammenhenger blir berørt. Det vil si krokelva og 

Krengelmyrbekken. Disse vil bli lukket dersom reguleringsplan gjennomføres.  

-Ulvsvåg som landskapsrom vil bli varig forandret ved gjennomføring av gjeldende plan. 

Forholdet mellom menneskelig arealbruk og naturmark uten tunge tekniske inngrep vil endres til 

fordel for arealbruken. 

. 

Disse elementene inngår altså som del av 0-alternativet og som de fire alternativene 1a, 1c, 1d 

og 2 skal måles opp mot. 
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3.11 Influensområde 

Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg vanligvis 

utover grensene for planområdet som er beskrevet kap. 1.1.  

Basert på kunnskapen om temaets verdier har influensområdet for tema landskapsbilde blitt 

definert slik (se også Figur 0-1): 

- Registreringskategori 1 – Topografiske hovedformer 

- Registreringskategori 2 – Romlige egenskaper. 

 

Disse to danner selve fundamentet for hvordan ett landskapsrom defineres. En siktanalyse i 

kartprogrammet ArcGIS dannet en teori over romlig inndeling, dette ble senere etterprøvd ute i 

felt (Bildet under) 

 

 

Figur 0-1 Oversikt over influensområde for tema Landskapsbilde. Fra venstre influens for Alternativ 1A-E  i 

midten: Influens for alternativ 2 Til høyre, Influens Dagens situasjon. Omkringliggende stiplet linje viser 

influensområdet basert på en generalisering av de 3 siktanalysene etterprøvd ved feltobservasjoner.   

 

Planområde og influensområde avviker i større og mindre grad fra hverandre. Avviket er størst i 

store åpne landskapsrom.   
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4 Trinn 1: Konsekvens for delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder og beskrivelse verdien samt påvirkning og 

konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. Se kap 2.2.1.  

4.1 Inndeling i delområder  

Området deles inn i delområder. Kriterier for områdeinndeling er at delområdene skal ha et 

enhetlig landskapsmessig preg. I denne analysen varierer delområdene i utstrekning særlig i 

tettbebygde strøk der arealbruken varierer og danner markante skiller som kan defineres som 

enhetlige delområder.  

4.1.1  

4.1.2 Ytterligere inndeling av delområder begrunnes i følgende: 

 

• -Fragmentering av områder uten store tekniske inngrep (skogbruk, El-trase etc.) 

• -Formåls og Interessekonflikter knyttet til nåværende og framtidig arealbruk som 

påvirker landskapsbildet (jordbruk, næringsbebyggelse, boliger etc.) 

• Registreringskategorier for tidlig antatte delområder gir godt grunnlag for enten 

ytterligere inndeling eller sammenslåing. 

 

Registreringskategoriene baserer seg på kartlegging av visuelle egenskaper som defineres av 

både menneskelige og naturlige elementer, samt objekter eller elementer i landskapet som 

utpeker seg.  Nøkkelelementer er objekter eller elementer som kan knyttes til et bestemt sted. 

Nøkkelelementene kan gjerne danne stedsnavnet i seg selv viss de har en sentralgeografisk 

beliggenhet eller en historisk betydning. Nøkkelelementer kan være menneskeskapte eller 

naturlige. Eksempler er monumenter er enkeltstående monumentale trær samt særegne 

bygninger, odder, bautasteiner/runesteiner med flere.   
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L-1 Kvannelva 

 

Delområde L-1 sett mot sør. Kvannvatnet t.v. renner ut i kvannelva (midt i bildet) Dominansen av Kvannvatnet som enkeltelement danner en 

tydelig overgang til det aktuelle delområdet. Områdets vegetasjonsmosaikk er påvirket av våt og fastmarksgradienter og er 

karakteristisk for dette området.  

Registreringskategori  Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Landskapsbildet domineres av hovedformene som snevrer inn i landskapet i det man beveger seg mot sør fra 

Kvannvatnet.  Kvannvatnet markerer ett skille i både romfølelse og visuell tekstur og skaper en naturlig overgang 

til det aktuelle delområdet.  

Romlige egenskaper  Generelt er hovedformene sin dominans avgjørende for romfølelsen. Lenger mot nord vil dominansen forsterkes 

av skogkledde høydedrag som danner en tydelig overgangssone i landskapet. Delområdet veksler mellom lav til 

middels romfølelse avhengig av posisjon.   

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

 

Ospelunden langs den nordlige delen av Kvannelva og opp langs åsen har stort antall høye og monumentale 

ospetrær. Disse ligger som en vegg mot nordenden av delområdet. Ospelunden glir gradvis over i et noe mer 

åpent beitemarksområde. Ospelunden er en del av Kvannskogen naturreservat 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

 

Kvannelva er et sentralt nøkkelelement i området.  

Vegetasjon 

 

Vegetasjon danner tydelige overgangssoner i området. Gran dominerer i sørenden mens det gradvis går over til 

blandingsskog med furu og bjørk til en klar dominans av osp i nordenden. Gråordominansen er størst langs 

vassdrag eller i overgangssoner mellom myr og fastmark. Området har en tydelig vegetasjonsmosaikk.  

Arealbruk 

 

Lav arealbruk. En mindre bosetning med dyrka mark samt en lokalveg. Dagens E6 er den mest markante. El-

traseer krysser området. Arealbruk er underordnet i landskapsbildet.  

Byform og arkitektur  Ikke relevant  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

 

Området rundt bosetningen har dyrka mark. Dette åpner opp området en del og skaper en brå overgang som 

står i kontrast med omgivelsene på en positiv måte. El-traseene går tvers igjennom området og danner kunstige 

korridorer og bryter med naturlige vegetasjonsmønster og terrenglinjer.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer (0) 

Ingen    
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Verdivurdering: Delområde L-1 Kvannelva 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Fremstår som en flaskehals i landskapet inntil man kommer til Kvannvatnet. Innsnevringen fører til forsterkning av menneskeskapte brudd som 
følge av infrastruktur og arealbruk. Områdets naturreservat har i avgrenset form sterke estetiske egenskaper men begrenses av nærgående 
infrastruktur. 
#noe redusert totalinntrykk #gode visuelle kvaliteter  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
 
  

Begrunnelse                        ▲ 
Ingen endring 
  

1A Begrunnelse:                                                                ▲ 
 

Er parallellforskjøvet mot vest i forhold til dagens E6. Områdets beitemark vil bli delvis ødelagt som følge av denne 
forskyvningen. Dagens vil fjernes når ny veg står ferdig.  

1C Begrunnelse                                                                 ▲   
SAMME SOM 1 A 

1D 

Begrunnelse                                                                 ▲ 
  SAMME SOM 1 A        

2 
Begrunnelse                                                                  ▲ 
SAMME SOM 1 A 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ingen endring  
                                                                                     ▲ 
                                                                                  

1 A Noe miljøskade                                                                                  ▲ 
                                                                                 

1 C Noe miljøskade                                                                                  ▲ 
     

1 D Noe miljøskade                                                                                  ▲ 
  

2 Noe miljøskade                                                                                  ▲ 
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L-2 Kvannvatnet 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer  

De romdannende hovedformene utgjøres av de omkringliggende åsene. I forsenkningen av disse ligger Kvannvatnet som 

er den mest markante landskapselementet i området.  

Romlige egenskaper  Middels romfølelse som varierer igjennom delområdet. Romfølelsen forsterkes dess lengre sør man kommer. Området 

innsnevres i overgangen til L-1 . Dette forårsakes av hovedformenes delvis omkransende form rundt kvannvatnet i 

sørlig ende.    

Naturskapte visuelle 

egenskaper ( 

Relativt slake åser med slakt innoverbuet (konkav) form i de nedre delene. Dette danner en glidende overgang mellom 

innsjø og fastmark. Denne overgangen påvirker også vegetasjonsmønsteret i området og medfører ofte lengre 

våtmarkspartier før området hever seg såpass at det ligger over vannspeilet.  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Langodden er ett fremtredende element i området. Så lenge man har fritt utsyn mot innsjøen.  

Vegetasjon Vegetasjonsdekket er for det meste blandingsskog med innslag av furu. Brudd i sammensetningen forårsakes av 

plantefelter. Mer glidende overganger i artssammensetning finnes i kantsoner eller forhøyninger i myrpartier. 

Furudominansen øker jo lenger nord i området man kommer. Her er det tynnere jordsmonn og mer berg i dagen.  

Arealbruk På vestsiden av Kvannvatnet begrenses arealbruk til E6 og El-trase samt noen skogsanleggsveger. På østsiden er det en 

rekke fritidsboliger samt adkomst til disse. Arealbruken underordner seg landskapsbildet.  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Dagens E6 bukter seg igjennom landskapet. Og er sammenhengende fra nord til sør. Dette gjelder også El-trase som 

ligger relativt parallelt med dagens E6. 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente.  
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Verdivurdering: Delområde L-2 Kvannvatnet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                             ▲ 

Konvekse åssider med konkav overgang til åskam danner et markant vegetasjonsbelte der løvtredominansen er stor i de nedre fuktige østvendte 
delene med konveks profil mens furu har generell dominans på høydedrag og nordvendte skråninger. Området #noen visuelle kvaliteter # lite 
særpreg # godt totalinntrykk 

 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
 
  

Begrunnelse                         ▲ 
Ingen endring 
 
  

1A Begrunnelse:                                                  ▲ 
 

Vegen følger dagens E6. Noe forringelse knyttes til anleggsarbeid og breddeutvidelse 

1C Begrunnelse                                                    ▲   
SAMME SOM 1 A 

1D 

Begrunnelse                                                    ▲ 
 SAMME SOM 1 A 

2 

Begrunnelse                                                    ▲ 

SAMME SOM 1 A 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ingen endring                                                          ▲ 
  

1 A Noe miljøskade                                                                                 ▲ 
                                                                                 

1 C Noe miljøskade                                                                                 ▲ 
  

1 D Noe miljøskade                                                                                 ▲ 
 

2 Noe miljøskade                                                                                 ▲ 
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L-3 Mellomelva 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Kort dalføre uten innsjø som hvor linjene i landskapet defineres av Kløtterheia og 

Tjukkskjømningen samt Mellomvasselva.  

Romlige egenskaper Åpent område med lav romfølelse.  

Naturskapte visuelle egenskaper Området er relativt flatt i bunnen og har en omfattende myr- og våtmarkssystem som er 

forårsaket av tilsig fra elva og Skilvatnet.  Hovedformene har en avgjørende rolle i landskapets 

vegetasjonssammensetning.   

Naturskapte nøkkelelementer Mellomvasselva er det tydeligste nøkkelelementet i området. 

Vegetasjon Vegetasjonen gjenspeiler lokaltopografiske og klimatiske forhold. Dalsidene er forholdsvis 

avrundede og (konvekse) og ligger ugunstig til med tanke på vindeksponering. Furu er 

dominant i fastmarksområdene samt på høydedrag imellom myrene. Gråor og bjørk er mer 

vanlig i overgangssonene (myr/fastmark) samt langs med elva.  

Arealbruk Dagens E6 samt El-trase krysser hverandre i dette område. Arealbruken begrenses til 

infrastrukturtraseer.  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte visuelle egenskaper Dagens E6 samt El-trase passerer hele området og danne et tydelig brudd i områdets mosaikk.  

Menneskeskapte nøkkelelementer Brua over Mellomvasselva.  
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Verdivurdering: Delområde L-3 Mellomvasselv 

 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                       ▲ 

Områdene har tydelig U profil med omfattende sammenhengende myrpreg i dalbunn og lite arealbruk. Furudominansen er stor på mindre 
høydedrag og i nordvendte skråninger med berg i dagen.  

#særpreg #noe redusert totalinntrykk #noen visuelle kvaliteter  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
 
  

Begrunnelse                         ▲ 
Ingen endring 
  

1A Begrunnelse:                                                                         ▲ 
 

Vegalternativer går på tvers av dalen og inn i åsen. Området fragmenteres noe og fyllinger og tunellpåhugg kan ha 
potensial for å skape negative fjernvirkninger. 

1C Begrunnelse                                                                          ▲   
SAMME SOM 1 A 

1D 

Begrunnelse                                                                          ▲ 
  SAMME SOM 1 A 

2 

Begrunnelse                                                                                      ▲ 

SAMME SOM 1 A 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring  

                                                                                  ▲  

1 A Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 
                                                                                 

1 C Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 
                                                                                 

1 D Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 
                                                                                 

2 Betydelig miljøskade                                                                                                         ▲ 
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L-4 Langvika 

 

 Figur 2 Langvika sett mot vest. Grønn linje markerer avgrensning til delområdet 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Det trange dalføret med V dals form ligger i øst/vestlig vendt retning hvor hovedformen (Tjukkskjømningen) 

danner en visuell avgrensning mot sør og nord. Disse skråningene svært tett på hverandre. Den sørvendte har noe 

konkav form mens den nordvendte har slak konveks form. 

Romlige egenskaper Meget høy romfølelse som forårsakes av hovedformene.  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Tydelige 3delt vegetasjonsseksjoner i dalføret gjenspeiler lokalklima og topografi. Langvika bukter seg inn i 

området og går over i en hvit strand. Det trange dalføret medfører at silhuetter skapt av trær på åskammen blir 

godt definerte. Dette inntrykket gjelder særlig i den sørvendte åsen.  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Stranda innerst i bukta stikker seg tydelig ut. 

Vegetasjon Vegetasjonen opptrer i seksjoner. I sørvendt skråning dominerer ospetrær, mens i dalbunnen er det større 

mangfold av arter i tresjiktet og det er vanskeligere å definere noe dominant treslag. I nordvendt skråning med 

berg i dagen er det furu som dominerer. 

Arealbruk Veg og El-trase går igjennom hele området.  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Vegen og 2 El-traseer danner markante brudd. Vegen følger fasongen og linjen til bukta mens El-traseene går på 

tvers igjennom området. Til tross for vegens gode landskapstilpasning skaper vegens kontrast til øvrigheten et 

ganske tydelig brudd i landskapsbildet. El-traseene er ikke like dominante, men danner lange rette korridorer der 

de opptrer.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Parkeringsplass ved stranda i Langvika kan sees i sammenheng med selve stranda. Dette er et tydelig 

orienteringspunkt i landskapet.  
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Verdivurdering: Delområde L-4 Langvika 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                         ▲ 

Tverrdal med kort avstand mellom de romdannende hovedformene. Åssidene stuper ned i Skilvatnet og danner selve vika. Den ene siden 
domineres av løvtrær mens den andre domineres av osp. I Bunnpartiets vegetasjon er tydelig preget av bekken som renner her. Hovedformene 
sammen med dette vegetasjonsskillet gir området en sterk romfølelse. 

#Noe redusert totalinntrykk #Helhet og variasjon #særpreg 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
 
  

Begrunnelse                         ▲ 
Ingen endring 
  

1A Begrunnelse:                                                                               ▲ 
 

Kontrastskapende effekter av nåværende og framtidig E6 vil forsterke fjernvirkninger. Alternativ begrenser begrenser 
fragmentering 

1C Begrunnelse                                                                                 ▲   
SAMME SOM 1 A 

1D 

Begrunnelse                                                                                 ▲ 
  SAMME SOM 1 A 

2 

Begrunnelse                                                                                                                           ▲ 

Vegens høyde i terrenget samt og tversgående korridor i et langsgående og snevert landskapsrom vil skape et 
fremtredende og kontrastskapende fremmedelement som vil danne en barriere midt i dalen. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 
                                                                                 

1 C Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 

                                                                                 

1 D Betydelig miljøskade                                                                                         ▲ 
                                                                                 

2 Alvorlig miljøskade                                                                                                                            ▲ 



 

Konsekvensutredning – Landskapsbilde 

 

 

47 

 

 

 

 

 

L-5 Støttlappneset 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Skilvatnet med omkringliggende åser er de dominante hovedformene i området.  

Romlige egenskaper Relativt lav romfølelse knyttet til lange siktelinjer ut over mot Skilvatnet. Vegetasjon og småformer har 

sporadisk innvirkning på de romlige egenskapene men spiller jevnt over liten rolle.  

Naturskapte visuelle egenskaper Delområdet har flere halvøyer, øyer og skjær. Dette definerer selve området.  

Naturskapte nøkkelelementer Smørvika/Støttlappneset er sentralt nøkkelelement i området.  

Vegetasjon Området har gjennomgående preg av blandingsskog med sporadiske felter med gran (plantet eller 

spredt fra plantefelt). Mellom innsjøene Tverråsvatnet og Skilvatnet er det noe myrpreg, dette gjelder 

også for de lavereliggende områdene ved Støttlappneset. Furukledde bergrabber er mest å finne i 

sørvendte delen av Tverråsen nord i delområdet.  

Arealbruk Kaldvågvegen går igjennom området. Den har sideveger som forsyner hyttefeltene. Det er etablerte 

parkeringsplasser i området og det går ikke veg inn til hyttene. Hyttene er spredte men har allikevel 

størst konsentrasjon på Støttlappneset/Smørvika. 

Byform og arkitektur Ikke relevant 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Hyttene er godt tilpasset omgivelser, Det mest fremtredende elementet i området er Kaldvågvegen, 

som slynger seg igjennom landskapet og danner en korridor igjennom området. Vegen forårsaker et 

tydelig brudd med resterende. Menneskeskapte elementer er underordnet landskapsbildet.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente.  
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Verdivurdering: Delområde L-5 Støttlappneset 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                         ▲ 

Skilvatnet sine småøyer og nes i kombinasjon med de bratte dominerende åsene omkring danner et brudd i den visuelle sammenhengen. 

#Redusert totalinntrykk #Visuelle kvaliteter 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
  

Begrunnelse                        ▲ 
Ingen endring 
                         

1A Begrunnelse:                       ▲ 
 
Fjernvirkninger fra Langvika (L-4) kan påvirke helhetsinntrykket for området 

 

1C Begrunnelse                        ▲   
Fjernvirkninger fra Langvika (L-4) kan påvirke helhetsinntrykket for området 

1D 

Begrunnelse                        ▲ 
Fjernvirkninger fra Langvika (L-4) kan påvirke helhetsinntrykket for området 
      

2 

Begrunnelse                         ▲ 

Fjernvirkninger fra Langvika (L-4) kan påvirke helhetsinntrykket for området 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 

  

Ubetydelig endring                                                   ▲ 

  

1 A Ubetydelig  endring                                           ▲ 
                                                                                    

1 C Ubetydelig  endring                                           ▲  

1 D Ubetydelig  endring                                           ▲ 
           

2 Ubetydelig  endring                                           ▲ 
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L-6 Beritjorddalen 

 

 Beritjorddalen sett fra Skiltjørnan. Torpelvatnet til høyre i bildet og eksisterende e6 helt til venstre. Tjukksskjømningen er den lave bak i 

bildet sett fra E6 t.h. og Torpelvatnet t.v.  

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Tjukksskjømningen Utgjør den sørlige avgrensningen mens Beritjordkollen/Lappgjerdhøgda utgjør den 

nordlige. Disse hovedformene i Beritjorddalen.  Området har også en rekke småformer som danner viktige 

visuelle elementer i området.  

Romlige egenskaper Middels romfølelse. Begrensningen ligger i vegetasjonsdekket og småformer. Relativt høye trær vokser i 

området, særlig på tørre høydedrag, noe som reduserer synligheten i delområdet 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Myrområdene er sentrale i oppfattelsen av området. Viktige sammenhenger for området er de grønne 

fastmarkskorridorene som bryter opp myrområdene og danner overganger og visuelle barrierer i landskapet.  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente  

Vegetasjon Myr og fastmarksvegetasjon. Små sammenhengende høydedrag fører til at lavtvoksende vegetasjon forbundet 

med myr glir over i furuskog eller blandingsskog. Furudominansen er mest uttalt i de midtre delene av 

området. Blandingsskog er mest uttalt ved dalsidene. Her er det større innslag av bjørk og or. Høystauder 

vokser langs områder med jevn fuktighetstilgang og er å finne særlig i bredden av bekkepartier.   

Arealbruk Eksisterende E6 og El-traseer, samt skogsbilveg igjennom nordre del sav Beritjorddalen.  Øvrig arealbruk er 

plantefelter og hogstområder.  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Eksisterende E6 og skogsbilveg danner kontraster til  det øvrige landskapsbildet. El-traseer bryter med 

naturlige linjer i landskapet og danner lange kunstige siktelinjer der de opptrer.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Det nedlagte grendehuset ved avkjørsel til skogsbilveg ved Beritjorddalen.  
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Verdivurdering: Delområde L-6 Beritjorddalen  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                 ▲ 

Rekken av små høydedrag på tvers i dalen danner en rygg som fungerer som en visuell barriere og en «bro» av fastmarksvegetasjon igjennom 
myrområdene. Myrene som ligger de mindre forsenkningene i dette terrenget dreneres enten til Ludvikmoa eller til myrene rundt Langtjønna. 
Høydedraget i seg selv danner et brudd i vegetasjonssammensetningen. Infrastruktur danner brudd i sammenhengen. 

#redusert totalinntrykk - #noen visuelle kvaliteter. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
 
  

Begrunnelse                            ▲ 
 
Ingen endring 
  

1A Begrunnelse:                                                   ▲ 
 
Vegen vil passere tvers over dalmunningen til området. Utfyllinger og skjæringer vil medføre ødeleggelse av de nedre 
områdene på Ludvikmomyra samt avkjørsler til beritjorddalen og til avlastet vegnett mot skilvassbakk vil føre til at vegene 
går i parallell og danner en 90 meter bred korridor på det bredeste.    

1C Begrunnelse                                                    ▲   
Samme som 1A 

1D 
Begrunnelse                                                    ▲ 
Samme som 1A 

2 

Begrunnelse                                                                                                                    ▲ 

Medfører omlegging av E6 med ca. 500 meter mot vest.. dette vil medføre kunstig forsterkning av naturlig visuelle barrierer 
med forankring i områdets topografiske elementer. Bruddet vil virke fragmenterende på delområdets og alle 
samferdselsløsninger og deres spredte lokaliteter vil være forringende for helhetsinntrykket.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲ 
  

1 A Noe miljøskade                                                                                   ▲   
                                                                                 

1 C Noe miljøskade                                                                                   ▲   
    

1 D Noe miljøskade                                                                                   ▲   
           

2 Alvorlig miljøskade                                                                                                               ▲ 
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L-7 Skiltjørnan  

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Hele delområdet er plassert på og i nærheten av et høydedrag og har således ingen 

avgrensende hovedformer i lik forstand som øvrige delområder. Områdets topografi defineres 

av småformenene. 

Romlige egenskaper Småkupert Åpent myrområde over tregrensa med lav romfølelse. Områdets romdannende 

elementer knyttes til Middagsfjellet og Olahågen i Nordvest og Pinfjellet i nordøst.  

Naturskapte visuelle egenskaper Omfattende og viktig samspill mellom myr og fastmark. Fastmark danner en sammenhengende 

labyrint igjennom myrområdene. Fastmarksområdene har berg i dagen med kortvokste trær og 

busker. Disse elementene utgjør svært viktige visuelle sammenhenger.  

Naturskapte nøkkelelementer Skiltjørnan som utgjør selve stedsnavnet 

Vegetasjon Furu og bjørk og div lyngarter dominerer på tørre rabber. Torvmoser og nøysomme gras og 

urter vokser direkte på myr. Vegetasjon er tydelig forankret i terrengets småformer.  

Arealbruk El-trase går igjennom området.  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte visuelle egenskaper El-trase (vest) og turløype (nordøst) danner mindre brudd i området. Men er svært underordnet 

det totale bildet.  Vegetasjonen rundt El-trase er relativt kortvokst og når ikke opp til toppen av 

mastene. Korridoreffekten av denne reduseres som følge.  Turløypa har en god forankring i 

terrengformene og har liten betydning. 

Menneskeskapte nøkkelelementer Ingen kjente.  
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Verdivurdering: Delområde L-7 Skiltjørnan  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                           ▲ 

Området defineres av myrområdene og de omkringliggende furukledde høydedragene. Området har et omfattende nettverk av myrer, fastmark 

og overgangssoner der disse går delvis inn i hverandre. El-trase som passerer området, er underordnet landskapsbildet da det ikke fører til 

vesentlig fragmentering.   

#god visuell sammenheng #Særlig god balanse mellom helhet og variasjon – #viktige sammenhenger 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0 
  

Begrunnelse                           ▲ 
Ingen endring 
 
  

 
1A 

                    ▲ 
Begrunnelse:                                                   
 

Vegen vil gå i tunell under området  

1B                      ▲ 
Begrunnelse:                                                    
Vegen vil gå i tunell under området  

1C                     ▲ 
Begrunnelse:                                                    
Vegen vil gå i tunell under området  

1D 

                    ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Vegen vil gå i tunell under området 
 

1E 

                    ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Vegen vil gå i tunell under området 
 

2 

                     ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Vegen vil gå i tunell under området 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0| 
  

Ingen endring  
                                                                                 ▲  

1 A Ingen endring                                        ▲   
 

1 B Ingen endring                                        ▲    

1 C Ingen endring                                        ▲    

1 D Ingen endring                                        ▲   
 

1 E Ingen endring                                        ▲   
 

2 Ingen endring                                        ▲   
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L-8 Skilvassbakk 

 

Bebyggelse plassert mellom dagens veg  og innsjø. Åsryggen danner en vegg mot øst.  

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Åsryggen hvor bygda ligger inntil samt Skilvatnet danner de topografiske hovedformene i området. Åsryggen 

er bratt og fungerer som en barriere mot nordøst mens Skilvatnet danner lange siktelinjer mot sør og sørvest.  

Romlige egenskaper Middels til lav romfølelse. Begrensende faktor er åsryggen og stedvis høy vegetasjon. Gjengroing begrenser 

også fritt utsyn mot Skilvatnet. Markant korridorfølelse langs dagens E6 forbi Skilvassbakk. Plantefelter 

absorberer mye lys og forsterker romfølelse samt skaper en markant korridor der de opptrer langs med E6.  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Skilvatnet er en viktig faktor i landskapsbildet. Selv om dette går på tvers av delområder er dette en viktig 

ubrutt sammenheng som virker som en forankring i det store landskapsrommet som omfatter delområdene 

L-3, L-4, L-5, L-6, L-8, L-9. 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente  

Vegetasjon Vegetasjon veksler mellom naturlig, og seminaturlig. Området har jordbrukslandskap med grasproduksjon. 

Det ser ikke ut til at noen at jordbruksområdene blir pløyd og vegetasjonen har flere typer gras og urter. I 

nærheten av innmark dominerer løvtrearter. Særlig rogn, or, bjørk og selje vokser i disse områdene og 

markerer ofte teigrensene. Granplantefelter opptrer som lapper, hovedsakelig ovenfor dagens E6 mellom 

løvtreskog dominert av osp og bjørk. Mønsteret av forskjellige artssammensetninger som både er 

kulturbetinget og naturlig danner ett tydelig mosaikkpreg i området.  

Arealbruk Eksisterende E6, jordbruk og skogbruk samt gårdsbebyggelse.  

Byform og arkitektur Gårdstunsbebyggelse 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Jordbrukslandskapet med tilhørende bebyggelse er godt forankret i områdets hovedformer. Dagens E6 

danner en skillelinje mellom det menneskeskapte seminaturlige jordbrukslandskapet og mot naturmark.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente  
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Verdivurdering: Delområde L-8 Skilvassbakk  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                        ▲ 

Delområdet defineres av den sterke jord og skogbruksdominansen. Området ligger i skrånet sørvestvendt terreng med gode visuelle kvaliteter 
som danner kontraster til øvrige delområder. Områdets arealbruk danner et enhetlig visuelt preg over området. Langsgående 
infrastrukturkorridorer kombinert med høy arealbruk begrenser de negative effektene infrastrukturkorridorene har. Bebyggelsen danner lesbare 
omgivelse 

  
#gode lesbare omgivelser #Godt totalinntrykk #gode visuelle kvaliteter 
 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

Begrunnelse                        ▲ 
Ingen endring 
  

 
1A 

Begrunnelse:                                                                        ▲                

Vegen vil gå parallelt med dagens e6. Selve korridoren som utgjøres av eksisterende E6 og ny E6, vil bli bredere og vil 
skape fjellskjæringer langs oversiden. Bredden vil påvirke landskapsbildet ved å øke effekten av eksisterende brudd.   

1C                                                ▲ 
Begrunnelse:                                                    
Vegen passerer i tunnel, Ingen endring 

1D 

                                               ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Vegen passerer i tunnel, Ingen endring 

2 

                                               ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Vegen passerer i tunnel, Ingen endring 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

                                                                                 ▲ 
Ubetydelig endring   

1 A Noe miljøskade                                                                                  ▲ 

1 C Ingen endring                                                   ▲    

1 D Ingen endring                                                   ▲   
 

2 Ingen endring                                                   ▲   
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L-9 Svanvatnet 

 

Svanvatnet (midt i bildet) fotografert mot vest fra skilvassbakk. Stort innsjø og myrpreg med vegetasjon dominert av Furuskog og eller 

blandingsskog. Granplantefelter er lokalisert i nord t.v. og danner mørke kontraster. 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Tverråsen, Tiurleiken, Svanåsen og Svanvatnet utgjør de topografiske 

hovedformene. 

Romlige egenskaper middels romfølelse skapt av omkringliggende åsene. De mindre småformene som 

ligger som en avgrensning mot Skilvatnet  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Stort myr og innsjøpreg i området. Områdets sørlige del (venstre i bildet) 

kjennetegnes av rask overgang mellom myr og innsjø mot fastmark og mer 

høytvoksende trær. Den nordlige delen har en noe mer glidende konkav og 

udefinert overgang.  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen kjente   

Vegetasjon Vegetasjon veksler mellom furudominans og blandingsskog. Blandingsskog er 

særlig uttalt i områder der terrengprofil har en noe mer konveks form. Særlig 

gjelder dette ved sørvendt del av området (nord). Furudominansen er størst i på 

mindre høydedrag i myrområdene hvor den vokser sammen med bjørk og danner 

små «øyer» i myrområdene.   

Arealbruk Ikke relevant  

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Ikke relevant  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ikke relevant  
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Verdivurdering: Delområde L-9- Svanvatnet  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                ▲ 

Området defineres av myrområdene og de omkringliggende furukledde høydedragene. Området har flere myrer som er helt eller delvis 
sammenvokst samt fastmark og overgangssoner der disse går delvis inn i hverandre. El-trase som passerer området, er underordnet 
landskapsbildet da det ikke fører til vesentlig fragmentering grunnet lavtvoksende vegetasjon.  

 
#god visuell sammenheng #Særlig god balanse mellom helhet og variasjon – #viktige sammenhenger 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 Begrunnelse                        ▲ 
Ingen endring                                                 

1A Begrunnelse                          ▲ 
Ingen endring  

1C                                             ▲ 
Begrunnelse:                                                    
Området ligger skjermet fra fjernvirkninger fra denne linja  

1D 

                                            ▲ 
Begrunnelse:                                                   
Området ligger skjermet fra fjernvirkninger fra denne linja 
 

2 

                                            ▲ 
Begrunnelse:     
Området ligger skjermet fra fjernvirkninger fra denne linja                                               
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲   

1 A                                                                                  ▲ 
                                                                                  
Ingen endring 
                                                                                 

1 C Ingen endring                                                           ▲    

1 D Ingen endring                                                           ▲   
 

2 Ingen endring                                                           ▲   
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L-10 Ulvsvågskaret 

 

Ulvsvågskaret skisenter sett mot nord. Middagsfjellet øverst til venstre i bildet og Fløyfjellet utenfor bilde til høyre opp skråninga. 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Middagsfjellet (V) Fløyfjellet (NØ) samt Jenstjønna danner hovedformene i området.  

Romlige egenskaper Ulvsvågskaret ligger i et skard (trang passasje) i landskapet. Hovedformene ligger tett på hverandre 

og bidrar til at romfølelsen er stor. Siktelinjene er begrenset og vegetasjon samt mindre 

terrengformasjoner bidrar til at romfølelsen varierer i størrelsesgrad etter hvor man er. Markant 

korridorfølelse i det man passerer blomhola og Synnøvdalen i sør.  

Naturskapte visuelle egenskaper Fleste sammenhenger er brutte som følge av infrastruktur og annen bebyggelse  

Naturskapte nøkkelelementer Jensvatnet er et sentralt element i området.  

Vegetasjon Vegetasjonen er blandingsskog med dominansen av kortvokst bjørk. Gråor dominerer langs 

vannkanten og i overgangssoner mellom fastmark til våtmark. I de nordvestlige delene av området 

avtar vegetasjonen gradvis opp mot middagsfjellet. Høy vindeksponering fører til kun spredte 

lokaliteter av trær.  

Arealbruk Skisenter, skiløyper, El-traseer, eksisterende E6  

Byform og arkitektur Ikke relevant.  

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Områdets løypenett setter sitt preg på området. Inntrykket av områdets arealbruk forsterkes ved 

hjelp av det snevre landskapsrommet.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Skisenteret er et sentralt menneskeskapt element i området.  
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Verdivurdering: Delområde L-10 - Ulvsvågskaret 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Området domineres av hovedformene som skaper en overgangssone til snaufjellet. Småformene bidrar til høydedrag, skråninger og 

forsenkninger som skaper danner småskala landskap med mindre tjern og våtmarkspartier. Dette fenomenet gjentar seg igjennom hele området 

og danner en visuell sammenheng. Områdets arealbruk og infrastruktur forsterkes av landformene og gir et redusert totalinntrykk 

  

Merknad: Området bør sees i sammenheng med delområde L-7 da dette utgjør en sentral del av nedslagsfeltet til Ulvsvågskaret. 

 

#noen visuelle kvaliteter #delområde uten særpreg #redusert totalinntrykk 
 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
 
Begrunnelse: ingen endring i trase er ingen endring for delområdet.   

 
1A 

                   ▲ 
Begrunnelse:                                                  

Vegnettet avlastes. Området vil miste store deler av trafikken. Vegtrafikkens visuelle og auditive forstyrrelser vil forsvinne  

 

1C                    ▲ 
Begrunnelse:        
Samme som 1 A                                      
                                              

1D 

                   ▲ 
Begrunnelse:    
Samme som 1 A                                      
                                               
 

1E 

                   ▲ 
Begrunnelse:          
Samme som 1 A                                      
                                          

2 

                  ▲ 
Begrunnelse:     
Samme som 1 A                                      
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Miljøgevinst                                    ▲   
                                                                                 

1 B Miljøgevinst                                    ▲   
                                                                                 

1 C Miljøgevinst                                    ▲   
                                                                                 

1 D Miljøgevinst                                    ▲   
                                                                                 

2 Miljøgevinst                                    ▲   
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L-11 Moan 

 

 Moan sett mot nordvest. Vegetasjonsmønsteret er sterkt påvirket av områdets lokalklimatiske/topografiske gradienter. 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Øveraksla/Bjørngruaksla  og Moanelva 

Romlige egenskaper Middels romfølelse. Romfølelsen kommer av Beliggenheten i forhold til hovedformene som delvis omkranser 

området. Romfølelsen er sterkest på de flate områdene grunnet barrierevirkninger fra småformer og vegetasjon.   

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Moanelva meandrerer igjennom området og ligger i en elvedal i de nedre delene. Lenger opp renner elva på berg 

i dagen og renner i flere mindre fall og stryk. Elver i dette området har frodig kantvegetasjon som skaper 

positive kontraster med omgivelsene.  Elva danner en gjennomgående sammenheng i området og har stor 

innvirkning på omkringliggende vegetasjonsmønster. Granplantefelter danner mørke kontraster til øvrig 

vegetasjon og danner en «vegg» mot nord. (nederst i bildet)  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Moanelva 

Vegetasjon Vegetasjonen er variert og oppstykket. Områdets gressenger ligger i tilknytning til småbrukene i området. Langs 

de nordligste delene av delområdet er det en del sumpskog. Området sandholdige jord gir gunstige forhold for 

kortvokst furu med melbær og reinlav i feltsjikt særlig på de små høydedragene i området. Særlig uttalt er denne 

sammensetningen mellom lokalvegen og Moanelva (sett nede til høyde i bildet) 

Arealbruk Lokal grusveg med flere forgreninger. Enkeltstående spredte hus og småbruk. Dagens E6 går på oversiden av 

området (mot vest og sør) 

Byform og arkitektur Småbruksbebyggelse 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Småbruksbebyggelse med mindre kunstinstallasjoner i form av trollfigurer finnes i området og er plassert på 

flere steder i delområdet. El-trase ødelegger helhetsinntrykket til elva som ligger under.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Huset med trollfigurutstillinger  
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Verdivurdering: Delområde L-11 – Moan  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                          ▲ 

Området defineres av åsryggen som går fra middagsfjellet og ned til aksla. Delområdets har mange menneskeskapte og naturlige elementer og 
fremstår som et område med dårlig balanse mellom helhet og variasjon og er sterkt fragmentert som følge av langsgående korridorer og 
adkomster på tvers av disse. Noen sterke visuelle kvaliteter oppstår som enkeltelementer, men helhetsinntrykket forringes delvis av 
forbipasserende eller kryssende infrastruktur. 

#noen visuelle kvaliteter #redusert totalinntrykk 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
Begrunnelse 
 
Ingen endring  

 
1A 

                                                                                                                ▲ 
Begrunnelse:                                                  

Vegen vil i ulikhet med andre veger og el-nett passere på tvers i området og dele opp furuskog våtmark og dyrket mark 
samt kreve utfylling i ravine 
 

1C                                                       ▲ 
Begrunnelse:         
Kan oppstå negative konsekvenser knyttet til visuelle fjernvirkninger fra veg på delområde L-12 
                                              

1D 

                                                      ▲ 
Begrunnelse:      
Samme som 1 C                                      
                                               
 

2 

                                                      ▲ 
Begrunnelse:     
Samme som 1 C                                      
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Betydelig miljøskade                                                                                            ▲ 

1 C Betydelig miljøskade                                                                                            ▲ 

1 D                                                                                                    ▲                                                                           
Noe miljøskade 

2                                                                                                    ▲ 
                                                                                 
Noe miljøskade 
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L-12 Krengelmyra 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Falkreiret(toppen av skrånings som er øverst til venstre i bildet) samt Krengelmyra og Trolltjønna.  

 

Romlige egenskaper Generelt middels romfølelse. Romfølelsen kommer av avstand og beliggenhet til falkreiret og skråninga som delvis 

omkranser myra. Vegetasjonen er tildels ganske tett i området og romfølelsen øker med dette.  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Vegetasjonsmosaikken i området i kombinasjon med småformene spiller en stor rolle for delområdet. Myra ligger i 

ett lavbrekk i terrenget. Herfra er det er det ett gjennomgående myrpreg ned til bebyggelsen (L-13 L-14). Myr og 

våtmark samt Krengelmyrelva representerer en ubrutt sammenheng igjennom hele delområdet. 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Sjursteinen er et naturminne i området hvor det knyttes et sagn om et lokalt slag i området mellom to lokale 

høvdinger. Sjur er visstnok gravlagt under denne steinen. 

Vegetasjon Kortvokst furu med løvtredominans i overgangssonene mellom fastmark og myr.  

Arealbruk El-trase og grillhytte 

Byform og arkitektur Ikke relevant  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

El-trase og grillhytte ligger i området. Dette underordner seg landskapsbildet.   

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Grillhytta er et sentralt nøkkelelement i området 
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Verdivurdering: Delområde L-12 – Krengelmyra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                       ▲ 

Området defineres av småformenes samspill mellom vegetasjonstyper. Myrområdene ligger i en forsenkning og er halvveis omkranset av et 
høybrekk som ligger i de høgereliggende områdene av myra. Her dannes et tydelig skille i vegetasjonssammensetningen som går gradvis over 
fra skrinn fastmarksvegetasjon som kortvokst furu til våtmarks vegetasjon. Dette naturlige bruddet setter myra i fokus og Trolltjønna i fokus. 
Trolltjønna er et sentralt naturskapt nøkkelelement i området.  

#Godt totalinntrykk #delområde med lite særpreg #Gode visuelle kvaliteter 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
Begrunnelse 
 
Ingen endring  

 
1A 

                                                                                                             ▲ 
Begrunnelse:                                                    

Vegen vil forårsake inngrep i myr langs de nordre delene av delområdet. I de sørlige områdene vil vegen ligge på et 
høybrekk som tangerer inn over mot område L-11. Vegfyllingens høyde kombinert med høydedraget og linjen som bryter 
med landskapets linjeform vil kunne få vegen til å få ett dominant inntrykk.  
 

1C                                                                                                                          ▲ 
Begrunnelse:         
egen vil forårsake inngrep i myr langs de nordre delene av delområdet. I de sørlige områdene vil vegen ligge på et 
høybrekk og passere i en lengre fjellskjæring før tunellpåhugg. Mer berg i dagen som følge av skjæring og tunellpåhugg 
kan i kombinasjon med vegens sentrale posisjon i landskapet kan føre til at vegen oppfattes som dominant.    

1D 

                                                                                                                          ▲ 
Begrunnelse:      
Samme som 1 C 
                                               
 

2 

                                                                                                                          ▲ 
Begrunnelse:     
Samme som 1 C 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Betydelig miljøskadet                                                                                                         ▲    
     

1 C Alvorlig miljøskade                                                                                                                              ▲   
  

1 D Alvorlig miljøskade                                                                                                                              ▲   

 

2 Alvorlig miljøskade                                                                                                                              ▲   
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L-13 Ulvsvåg sentrum 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Bjørngruaksla/Neraksla, Nausthågen 

Romlige egenskaper Generelt relativt åpent område med stedvis utsikt utover havet gir en lav romfølelse. Furutrær langs 

eksisterende E6 igjennom sentrum gir en markant korridorfølelse med sine mørke fargekontraster.  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Furutrær ser ut til å være bevart for å skape avgrensninger og rom i bygdestrukturen.  Dette skiller 

effektivt tyngre næringsvirksomheter mot boligbebyggelse og offentlige instanser.  

Naturskapte nøkkelelementer Stranda på vestsida av Nausthågen kan ansees som et nøkkelelement 

Vegetasjon Små parseller og korridorer med vegetasjon står igjen på flere steder. Disse danner naturlige 

avgrensninger. Det er imidlertid ingen sammenheng i vegetasjonsmønsteret og er sterkt fragmentert. Som 

følge av arealbruk og infrastruktur.  

Arealbruk Arealbruken er stor i området. Konsentrasjonen av næringsbebyggelse ligger langs med nåværende E6. 

Boligbebyggelsen er anlagt på Nausthågen i nordøst og langs Bjørngruaksla i vest.  

Byform og arkitektur Tydelig avgrensninger mellom næring, offentlige tjenesteytere og boligbebyggelse. Dette skaper et 

generelt ryddig helhetsinntrykk.  

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Delområdet har en gjennomgående bebyggelse og infrastruktur. Selve tettstedsstrukturen er det som 

definerer selve delområdet.   

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ulvsvåg gjestgiveri og fjordcamping er et sentralt nøkkelelement.   
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Verdivurdering: Delområde L-13 – Ulvsvåg Sentrum 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Ulvsvåg sin plassering i utkanten av de dominerende hovedformene gir sentrumsområdet et mer åpent preg. Spesielt de delene av områdene 
som har frie siktelinjer mot havet.  Områdets bebyggelse er ryddig plassert i forskjellige områder etter dets funksjon og mye naturlig vegetasjon 
er tatt vare på noe som gir området gode og lesbare omgivelser. Området er i god balanse mellom helhet og variasjon og har enkelte gode 
visuelle kvaliteter spesielt i boligområdene på Nausthågen.  

#gode lesbare omgivelser #godt helhetsinntrykk 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
Begrunnelse 
 

Ingen endring  

 
1A 

                                                                                      ▲ 
Begrunnelse:                                                    

Vegen fører til et større samferdselsanlegg med busstopp, avkjørsler og planovergang som gir store grå flater som kan 
skape store kontraster og forsterke de visuelle effektene av inngrepet. 

 

1C                                                                                       ▲ 
Begrunnelse:         
Samme som 1A   

1D 

                                                                                      ▲ 
Begrunnelse:      
Samme som 1A 
                                               
 

2 

                                                                                      ▲ 
Begrunnelse:    
Samme som 1A 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Noe miljøskade                                                                                  ▲   
 

1 C Noe miljøskade                                                                                  ▲    

1 D Noe miljøskade                                                                                  ▲   
 

2 Noe miljøskade                                                                                  ▲   
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L-14 Ulvsvåg hovedgård 

 

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske hovedformer Orendalen og Aksla 

Romlige egenskaper Lav romfølelse i kombinasjon med hovedformene setter gården i fokus.  

Naturskapte visuelle egenskaper Kantvegetasjonen ved Orendalselva samt elva alene utgjør en sammenheng som strekker seg 

igjennom hele området. De estetiske kvalitetene av elva reduseres ved nærliggende eller 

tversgående veger som bryter den naturlige sammenhengen. 

Naturskapte nøkkelelementer Elvemunningen ved vågen er et naturlig nøkkelelement.   

Vegetasjon Seminaturlig til fullstendig kulturbetinget gressenger dominerer landskapsbildet. Blandingsskog 

forekommer i randsonene og langs Orendalselva.  

Arealbruk Gårdsbebyggelse med tilhørende veger. Dagens E6 passerer området.  

Byform og arkitektur Gårdsbebyggelse 

Menneskeskapte visuelle 

egenskaper 

Delområde som defineres av jordbruksdominans. Vågen danner en skillelinje i jordbrukslandskapet 

og markerer en naturlig avslutning på delområdet. Helhetsinntrykket reduseres ved at dagens E6 

bryter den naturlige sammenhengen til jordbrukslandskapet. Helhetsinntrykket reduseres ytterligere 

ved grustaket som ligger rett øst for Ulvsvåg hovedgård. 

Menneskeskapte nøkkelelementer Ulvsvåg hovedgård (tunet) samt grustaket er tydelige definerbare nøkkelelementer i området.   
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Verdivurdering: Delområde L-14 – Ulvsvåg hovedgård 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                      ▲ 

Områdets åpne landskap og tydelige brudd i både naturlig- og kulturbetinget vegetasjon definerer området. Ulvsvåg hovedgård samt grustaket er 
sentrale nøkkelelementer. Områdets variasjon innenfor et avgrenset området gjør området enkelt å lese og orientere etter.   

#gode lesbare omgivelser # gode visuelle kvaliteter #godt totalinntrykk 

 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
Begrunnelse 
Ingen endring  

 
1A 

                                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse:                                                    

Vegen fører til et større samferdselsanlegg med busstopp, avkjørsler og planovergang som gir store grå flater som kan skape 
store kontraster og forsterke de visuelle effektene av inngrepet. Vegen vil passere tvers over langgrunt marint bløtbunnsområde 
i vågen. Dette vil totalforandre det visuelle uttrykket ved området og danne en kunstig barriere som vil stå i kontrast med 
omgivelsene både i form og tekstur.  

 

1C                                                                                                                                           ▲ 
Begrunnelse:       
Samme som 1A   

1D 

                                                                                                                                          ▲ 
Begrunnelse:      
Samme som 1A 
                                               
 

2 

                                                                                                                                          ▲ 
Begrunnelse:    

Samme som 1A 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Alvorlig miljøskade                                                                                                       ▲   
 

1 C Noe forringet                                                                                                                             ▲   

1 D Noe forringet                                                                                                                             ▲   
 

2 Noe forringet                                                                                                                             ▲   
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L-15 Kilnesodden 

 

 Kilnesodden (t.v. i bildet mot midten) er et viktig nøkkelelement i området. Det er også det nedlagte (hvite) næringsbygget. Det dannes en 

naturlig linje mellom Aksla (masta) og Kilnesodden. Dette er en viktig detalj i definisjonen av delområdet.  

Registreringskategori Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Aksla, Kilnesodden og vågen er sentrale hovedformer i området.  

Romlige egenskaper Generelt lav romfølelse, som litt øker desto lenger inn i vågen man beveger seg. 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Strandlinja sin buktning i landskapet representerer en viktig sammenheng i området. Denne sammenhengen 

brytes delvis opp av nedlagt næringsareal like sørøst for Kilnesodden. Trær skaper en barriere i mellom dagens 

E6 og strandsona. Noe som bidrar til et naturlig skille.  

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Kilnesodden er et nøkkelelement og et tydelig orienteringspunkt i området. Det samme gjelder vågen.   

Vegetasjon Vegetasjonen begrenses for det meste til kortvokst furu med div. mose- og lavarter i bunnsjikt. Furuskog ligger 

som en sone i mellom dagens E6 og strandsona. Løvtredominansen er størst i nordvendt skråning opp mot 

aksla.  

Arealbruk Dagens E6 samt El-trasé og nedlagt næringsareal  ligger i området.  

Byform og arkitektur Ikke relevant 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Dagens E6 representerer en ubrutt visuell sammenheng igjennom hele området. El-trasé går på tvers av 

området og over vågen og danner en kunstig korridor igjennom området.  

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Næringsbebyggelsen utgjør et nøkkelelement. 
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Verdivurdering: Delområde L-15 – Kilnesodden 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                      ▲ 

Hovedformen er med på å danne odden. Hovedformen spiller en viktig rolle inne i vågen, men effekten av denne romlige dominansen avtar ved 
odden. Kilnesodden og den nedlagte næringsbebyggelsen i vågen danner et sentrale nøkkelelementer. Den korte avstanden mellom vegen og 
strandsonen danner striper med ulike kontraster og tekstur. Vegetasjonen imellom danner en buffer som spiller en viktig rolle for 
helhetsinntrykket i strandsonen. Områdets topografi og nøkkelelementer danner et lett lesbart område.  

#Lesbare omgivelser# gode visuelle egenskaper  

 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
0  

                                             ▲ 
Begrunnelse 
Ingen endring  

 
1A 

                                                                                                                                ▲ 
Begrunnelse:                                                    

Vegen vil fragmentere langgrunt bløtbunnsområde, men vil i store trekk gå parallelt med eksisterende E6. vegfylling kan 
føre et brudd i linjene som er dannet av strandlinja og den mellomliggende naturlige vegetasjonsskjermen. 

 
  

 

1C                                                                                                                                  ▲ 
Begrunnelse:              
Samme som 1A   

1D 

                                                                                                                                 ▲ 
Begrunnelse:              
Samme som 1A 
 

1E 

                                                                                                                                 ▲ 
Begrunnelse:              
Samme som 1A 
 

2 

                                                                                                                                 ▲ 
Begrunnelse:              
Samme som 1A 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

0 
  

Ubetydelig endring                                                   ▲  

1 A Betydelig miljøskade                                                                                                     ▲   
 

 
 
 
1 C 

Betydelig miljøskade                                                                                                     ▲    

1 D Betydelig miljøskade                                                                                                     ▲   
 

1 E Betydelig miljøskade                                                                                                     ▲   
 

2 Betydelig miljøskade                                                                                                     ▲   
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5 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggingsalternativer. 

Se kap. 2.2.2. Utbyggingsalternativene som inngår i konsekvensutredningen er beskrevet i kap. 

3.  
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5.1 Sammenstilling av konsekvenser 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i

 analysen (kap. 4). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert 

utbyggingsalternativ.  
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Grunnet plassmangel tas avveining og rangering av linjene på neste side i egen tabell: 

 

 

 

Delområder Alt. 0 

Referanse Alt. 

Alt.1A Alt.1C Alt.1D Alt.2 

L-1  Kvannelva 0 - - - - 

L-2  Kvannvatnet 0 - - - - 

L-3  Mellomelva 0 -- -- -- -- 

L-4  Langvika 0 -- -- -- --- 

L-5   

Støttlappneset 

0 0 0 0 0 

L-6  

Beritjorddalen 

0 - - - --- 

L-7  Skiltjørnan 0 + + + + 

L-8  Skilvassbakk 0 - 0 0 0 

L-9  Svanvatnet 0 0 0 0 0 

L-10 

Ulvsvågskaret 

0 + + + + 

L-11  Moan 0 -- -- - - 

L-12  Krengelmyra 0 -- -- --- --- 

L-13 Ulvsvåg 

sentrum 

 - - - - 

L-14 Ulvsvåg 

hovedgård 

 -- -- -- -- 

L-15 Kilnesodden  --- --- --- --- 

SAMLET 

VURDERING 

 

0 (ubetydelig 

endring) 

Middels negativ 

konsekvens (--) 

Noe negativ 

konsekvens (-) 

Noe negativ 

konsekvens (-) 

Stor negativ 

konsekvens (---) 
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Alternativ 0 

(referansealternativet) 

 

 

Avveining:  Medfører eventuelt kun mindre endringer i nåværende 

situasjon 

Samlet Vurdering: (0) Ubetydelig konsekvens  

Rangering : 1 (BESTE) 

Forklaring til rangering: Eksisterende E6 opprettholdes men kan medføre 

stedsvise nødvendige utbedringer. Alternativ 0 har best 

landskapstilpasning og følger kurvaturene i landskapet.  

Alternativ 1A 

 

 

Avveining Færre konflikter enn Alt.1E og Alt.2. Direkte konflikter 

knyttet til veg som barrieredannende- fragmenterende 

og kontrastskapende element.  

Samlet vurdering  (--) to minus (middels negativ konsekvens) 

Rangering  4 

Forklaring til rangering Betraktelig bedre enn Alt 2. Svakt dårligere enn 

resterende.  

Alternativ 1C 

 

 

Avveining  Konflikter knyttet til vegens barriæredannende- 

kontrastskapende element. Færre konflikter enn 1A og 

Alt 2. Ganske lik alternativ 1 D 

Samlet Vurdering (-) En minus (Noe negativ konsekvens) 

Rangering  2 

Forklaring til rangering Svakt Dårligere enn 1D. Bedre enn øvrige. Linjas 

avgjørelse faller på antall berørte delområder og 

antallet som skånes 

Alternativ 1D 

 

 

Avveining Ganske lik 1 C. Noe verre for enkeltområder.  

Samlet Vurdering: (-) En minus (Noe negativ konsekvens) 

Rangering  3 

Forklaring til rangering God landskapstilpasning. Men mer ødeleggende for 

enkeltområde enn alternativ 1 C. Bedre enn øvrige  
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Alternativ 2 

 

 

Avveining Direkte konflikt skapt av vegens kontrastskapende 

egenskaper og korridordannende struktur i områder 

med liten menneskelig påvirkning. Alternativet har en 

helt annen linjeføring i midten av utredningsområdet 

enn resterende alternativer noe som skaper større 

fragmentering  

Samlet Vurdering: (---) Tre minus (stor negativ konsekvens 

Rangering  5 

Forklaring til rangering Dette alternativet kommer dårligst ut. Større antall 

skånede delområder men betraktelig verre for områder 

som berøres. 

 

 

Tekstlig begrunnelse for vurdering av alternativer 

Mange av linjealternativene har de samme utfordringer. Alternativer som faller inn under 

Alternativ 1 er i store trekk ganske like men har noen varianter på enkelte av strekningene. Disse 

mindre variantene byr på ulike løsninger for hvordan veglinja skal ligge i landskapet. I all 

hovedsak er Alternativ 1 (med underalternativer) de beste løsningene totalt sett i forhold til 

referansealternativet da de i stor grad følger eksisterende trasé. Alternativ 2 skiller seg ut i størst 

grad. Der alternativ 2 skiller seg fra øvrige alternativer vil den i større grad bryte med 

landskapets terrengformasjoner og gå i områder med lite til ingen tunge tekniske inngrep. 

Alternativ 2 vil følgelig virke mer fragmenterende og barrieredannende. Dette er i hovedsak 

grunnen for den dårlige rangeringen for dette alternativet.  
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5.2 Konsekvenser i anleggsperioden 

 

Negative konsekvenser i anleggsperioden skal dokumenteres og det skal utarbeides en 

Rigg- og marksikringsplan som skal vise hvordan anleggsarbeid er tenkt utført.  

Konsekvenser i anleggsperioden er i hovedsak midlertidige men kan ha ett lengre 

tidsspenn som følge av romlige og visuelle forandringer i tekstur. Teksturen som følge 

av avskoging, graving, sprengning og midlertidige masselager kan skape en visuell 

ubalanse som skaper brudd i landskapet sin naturlig mosaikk.  

5.3 Vurdering av permanente masselager 

Permanente masselager som er foreslått i utredninga ligger i tilknytning til linjene. Nært 

samtlige av masselagrene er i nær tilknytning til samtlige alternativer Kun et fåtall vil 

kunne regnes som spesifikt utvalgt for ei linje. Dette er blant annet Heimeråsen (M_4.1), 

Langvika (M_3.2) Krengelmyra (M_9.1) Øvrige av de vurderte lokalitetene er tilknyttet 

eksisterende vegnett og kan fint benyttes som permanente masselager for samtlige 

alternativer. (Se kart på neste side.) 

 

Mer temaspesifikt for landskap så er masselagrene stort sett plassert i nærheten av 

eksisterende brudd (veger, hogstflater, skogsbilveg, annen bebyggelse/infrastruktur) og 

vil i så måte ikke ha de store negative effektene på landskapsbildet. Konsekvensene av 

masselagrene vil derfor være størst i en revegeteringsfase. Etter hvert er det ventet at 

det gror igjen. De største masselagrene kan ha potensiale til å skape varige synlige 

terrengforandringer. Dette gjelder følgende: 

 

• Heimeråsen M_4.1 

• Mellomvasselv      • M_2.1 - M_2.2, 

Beritjorda             • M_6.1 

• Vågen                   • M_11.1 -  M_11.2 
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Det bemerkes at masselager Vågen 

M_11.1 og M_11.2 kun er aktuelle dersom 

vegen blir å skjære igjennom dette 

området. Deponiet vil derfor være ett ledd 

av ett avbøtende tiltak for å kompensere 

for tap av dyrka mark samt fylle igjen 

hullet i det som blir arealet mellom 

eksisterende E6 og framtidig. Mer om 

avbøtende tiltak i kap 7.  
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Deponi ID 

nr 

Stedsnavn Innenfor 

delområde 

Vurdering 

Konsekvens 

Avveining 

M_1.1 Kvannvatnet L-2 Middels 

negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til terrengforandringer i 

område der elv/bekk har 

formet en mindre elvedal 

M_2.1 Mellomvasselv L-3 Middels 

negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til  den deponerte materien 

sin innvirkning på naturlig 

vegetasjonsmønster og 

terreng.   

M_2.2 Mellomvasselv L-3 Noe negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til områdets endring i 

terrengform og visuelle 

tekstur.  

M_3.1 Langvika L-4 Stor negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til varige 

terrengforandringer i et 

snevert landskapsrom.  

M_3.2 Langvika L-4 Stor negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til varige 

terrengforandringer i et 

snevert landskapsrom. 

Høyden på dette kan 

begrense hovedformene sin 

dominans.  

M_4.1 Heimeråsen L-6 middels 

negativ 

konsekvens  

Negativ konsekvens skapt 

av utfylling i område med 

mange småformer og lokal 

terrengvariasjon.  
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M_5.1 Bjørklia L-6 Middels 

negativ 

konsekvens 

Terrengforandring kan bli 

markant da denne delen 

ligger på eksisterende 

terreng med lav helning.  

M_5.2 Bjørklia L-6 Noe negativ 

konsekvens 

Bedre egnet enn 6.1 

grunnet beliggenhet i noe 

mer skrånet terreng. 

Området bedre egnet for 

god terrengtilpasning.  

M_6.1 Beritjorda L-6 Middels 

negativ 

konsekvens 

Område egnet for laging av 

store mengder masse. Stor 

terrengforandring men med 

små lokale barrierer.  

M_6.2 Beritjorda L-6 Noe negativ 

konsekvens 

Samme som 7.1, men har 

betydelig mindre kapasitet 

for lagring av masser.  

M_7.1 Laksvikbakkan L-6 Noe negativ 

konsekvens 

Slakt skrånet terreng godt 

egnet for masselager. Få 

barrierevirkninger men 

negativ konsekvens knyttet 

til lokale 

terrengforandringer.  

M_7.2 Laksvikbakkan L-6 Middels 

negativ 

konsekvens 

Negativ konsekvens knyttet 

til det eksisterende 

terrengets lave helning. 

Potensiale for å skape 

terrengformer som ikke 

faller naturlig inn i området.    

M_8.1 Moan L-11 Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ konsekvens 

skapt av potensiale for 

varig endring i 

artssammensetning og lokal 

vegetasjonsmosaikk.  

M_8.2 Moan L-11 Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ konsekvens 

skapt av potensiale for 

varig endring i 
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artssammensetning og lokal 

vegetasjonsmosaikk. 

M_9.1 Krengelmyra L-12 Stor negativ 

konsekvens 

Negative konsekvenser 

knyttet til fragmentering og 

brudd dannelser Masselager 

har stort potensiale for 

varig endring i områdets 

vegetasjonssammensetning.   

M_10.1 Grustaket L-14 Positiv 

konsekvens 

Positiv konsekvens 

knyttet til utfylling av 

grustak. Terrenget vil bli 

mer likt slik det 

opprinnelig var.   

M_11.1 Vågen L-14, L-15 Stor negativ 

konsekvens 

Store terrengforandringer 

medfører totalforandring i 

områdets visuelle 

egenskaper. 

M_12.1 Vågen L-14, L-15 Stor negativ 

konsekvens 

Store terrengforandringer 

medfører totalforandring i 

områdets visuelle 

egenskaper. 

 

 

 

5.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

 

Naturmangfoldloven og den europeiske landskapskonvensjonen er retningslinjer som er 

innarbeidet i denne analysen. Den europeiske landskapskonvensjonen har som formål å verne, 

forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene. 

Naturmangfoldloven formål er å ta vare på naturen sin biologiske, landskapsmessige og 

geologiske- og økologiske prosesser.  
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Skadereduserende tiltak  

Noen av delområdene representere helt unike utfordringer. Det er særlig viktig at punkter 

oppført under følges dersom skadevirkningene skal minimeres.  

Områder med særlige utfordringer knyttet til vegetasjonsmosaikk, hovedformer, 

nøkkelelementer og romligvisuelle egenskaper er: 

L-4 Langvika 

L-6 Beritjorddalen 

L-12 Krengelmyra 

L-14 Ulvsvåg hovedgård 

L-15 Kilnesodden 

 

Tiltak 

1. områder med ulik vegetasjonssammensetning skal kartlegges. Formålet er å skape gode 

vekstbetingelser for naturlig revegetering i områder som blir berørt for å minimere brudd 

langs vegtrase. Samt forsøke å opprettholde landskapets naturlige dynamikk.  

2. Dersom det oppdages områder som er infisert av fremmede/skadelige (med høy/svært 

høy risiko) arter skal lokaliseres og dens jordmasser deponeres i permanente masselager 

med god overdekning.  

3. Det skal utarbeides en rigg og marksikringsplan som viser hvordan masseforflytningen 

skal foregå inne på området samt hvor langt løsmasser (jordsmonn) skal forflyttes.  

4. Formålsgrense for avgrensning av massedeponier er juridisk bindende og skal ikke 

overskrides. 

5. Det skal utarbeides en deponeringsplan med en prioriteringsliste for hvilken masselager 

som skal benyttes først. Herunder skal det også fremkomme hvilke mengder som er tenkt 

deponert på hver enkelt lokalitet. Masselagrenes maksimal-kapasitet (volum og høyde) 

først anslått i reguleringsplan skal  ikke overskride med mindre dette avtales med 

fagansvarlig i Statens vegvesen. 

6. Masselager i vågen (M_11.1 og M_11.2) realiseres kun som avbøtende tiltak dersom 

vegen vil skjære over dette området. Dersom ny veg stopper i Ulvsvåg sentrum så skal 

lokaliteten ligge uberørt.  
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7. Kun stedlige jordmasser skal benyttes i tildekkingen av deponiene. Dette vil framgå av 

Rigg- og marksikringsplan.  

8. Deponiene skal formes på en slik måte at de harmonerer med omkringliggende 

landformer.  

 

 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal KU 

«beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 

kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen». 
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6 Miljøoppfølging 

Det skal utarbeides Rigg- og marksikringsplan. Denne skal godkjennes av fagansvarlig hos 

Statens vegvesen. Det skal være særlig fokus på kritiske forhold som er opplistet under 

skadereduserende tiltak (kapittel 7 
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7 Referanser 

 

- Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven: Forskrift om 

konsekvensutredninger 

- Plan og bygningsloven (PBL): Plan- og bygningsloven  

- Vegdirektoratet 2018, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, Handbok 

V712 Konsekvensanalyser 

- Den europeiske landskapskonvensjonen - regjeringen.no 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdata 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/diverse/landskapskonvensjonen/id410080/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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8 Vedlegg 

[faktaark o.a.] 


	FORORD
	Sammendrag
	Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag
	Konsekvensanalyse
	Konsekvenser i anleggsperioden
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.
	Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging

	1 Bakgrunn og utredningskrav
	1.1 Bakgrunn for planen
	1.2 Utredningskrav

	2 Metode
	2.1 Temadefinisjon Landskap
	2.2 Metodens tre trinn
	2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder
	2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer


	3 Tiltaksbeskrivelse
	3.1 0-alternativet – referansealternativet
	3.2 Alternativ 1A
	3.3  Alternativ 1 C
	3.4 Alternativ 1D
	3.5 Alternativ 2
	3.6  Alternativ 0 / Referansealternativet
	3.7 Permanent masselager

	Kunnskapsgrunnlag
	3.8 Generell karakteristikk
	3.8.1 Introduksjon til utredningsområdet
	3.8.2
	Topografi og vegetasjon.
	Menneskelig påvirkning
	Infrastruktur
	Skogbruk.
	Jordbruk
	Bebyggelse.
	Innsjø og våtmarksområder
	Kystavstand
	Usikkerhet

	3.8.3 Forholdet til eksisterende kommuneplaner og reguleringsplaner.

	3.9 Kunnskap og kilder
	3.9.1 NIN landskapstyper 2.0

	3.10 Beskrivelse av planprogram.
	Alternativ 0, temaspesifikke forhold
	3.11 Influensområde

	4 Trinn 1: Konsekvens for delområder
	4.1 Inndeling i delområder
	4.1.1
	4.1.2 Ytterligere inndeling av delområder begrunnes i følgende:


	5 Trinn 2: Konsekvens av alternativer
	5.1 Sammenstilling av konsekvenser
	5.2 Konsekvenser i anleggsperioden
	5.3 Vurdering av permanente masselager
	5.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.

	Skadereduserende tiltak
	6 Miljøoppfølging
	7 Referanser
	8 Vedlegg

