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SAMMENDRAG

Registreringer/ befaring

Et registreringsgrunnlag for konsekvensutredningen var gjort av Statens Vegvesen, og forelå ved oppstart av KU-
prosessen i oktober 2013.

Befaring i forbindelse med KU- arbeidet ble gjennomført i desember 2013. Det er senere foretatt mindre
befaringer, og det er brukt skråfoto, ortofoto og Google Streetview som supplement til befaringsmaterialet.

Verdisetting/ inndeling i områder

Flere temakart, samt foreløpig verdikart med oversikt over delområder, og en tekstlig beskrivelse av verdien i
delområdene, forelå ved oppstart av KU. Verdikart og beskrivelse ble revidert og supplert med utgangspunkt i nye
registreringer/ vurderinger.

Revisjon av verdikartet ble gjort ut fra en vurdering om i større grad å se landskapsformene som egne elementer,
og å avgrense disse som egne delområder. Elverommet ble vurdert som én enhet, og sammenhengende
landskapstyper/ landskapsrom ble vurdert som helhetlige delområder. Samtidig vil gjerne elementer som topper/
åsrygger med silhuett ha en egen verdi for det overordnede landskapsbildet, og ikke bare som en del av
nærområdet. I noen av de helhetlige områdene er det derfor deler som skiller seg spesielt ut gjennom form,
eksponering osv. med særskilt verdi. Disse delområdene har da fått en underdeling (a, b, c), og både hoveddel og
underdeler blir omtalt og vurdert i forhold til omfang og konsekvens.

Karaktertrekk ved alternativene

B- alternativene

B- alternativene utgjør i større grad enn de andre alternativene inngrep i urørt terreng, hvilket i seg selv
representerer et negativt omfang i forhold til landskapsbildet. Starten på B- linjene ligger i Skjøringsmyrkrysset, et
omfattende kryssområde som gir landskapsmessig store konsekvenser på grunn av direkte inngrep i Ravnåstjerna
og i kollen øst for disse. Gjennom heilandskapet sør i traseene ligger anlegget stort sett lite eksponert, omgitt av
tett skog. Her har det gjennom utvikling av alternativene vært viktig å trekke anlegget bort fra de åpne
vannflatene, og å ta hensyn til vannstrenger og drag i terrenget. I kulturlandskapet nord i traséen, over Ve og
Bøen, blir linjene svært eksponerte. Her betyr tilpasningen til eksisterende strukturer, både bygningsmessig og
terrengmessig, mye i vurdering av omfanget på de ulike linjene. Alle alternativene samles ved innkjøringen til
flyplassen, og gir negativ konsekvens ved inngrep i foten av Kjevikheia, der høye jordskjæringer fremstår som et
markant linjeinngrep.

B3 er utfordrende med hensyn på landskapstilpasning særlig på følgende tre steder:

Ved kryssing av Vebekken og turvegen mot Vesvann, med innslag til tunnel. Kompleks situasjon der vegen bryter
skalaen i det flittig brukte turområdet.

Ved tunnelutløpet ved Gjersdalen og videre frem mot Topdalselva. Geologiske vurderinger i optimaliseringsfasen
viste at det var lite realistisk å få tunnel helt fram til elvebredden. Resultatet er en dyp kløft som deler opp
landskapet på tvers av naturlige strukturer.

Bøen og ravinelandskapet. Her viser reguleringsplanen (0- alternativet) et bearbeidet landskap der ravinedaler som
avskjæres av flyplassen samles til én vannførende forsenkning. Veglinjen ligger over dette arealet på fylling, og
spolerer dermed dammens funksjon og estetikk.
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B4 er det alternativet som totalt sett blir rangert som det dårligste med hensyn på landskapsbildet. Her er det
særlig konsekvensene på følgende steder som er tungtveiende:

Utgangen fra Huseheia følger en svært slak vinkel, slik at det skapes en lang og høy ensidig fjellskjæring som er
sterkt eksponert mot Ve skole og bebyggelsen der.

Vegen vil krysse diagonalt gjennom Ve og få en fremmed linjeføring sett mot dagens strukturer.

Nærheten til og vinkelen i forhold til eksisterende bro skaper en situasjon som er "trang" og "bundet" visuelt sett.

Vegen lander i enderavinen på Bøen, ved Bøens brygge. Denne ravinen fremstår som et tydelig landskapsrom med
klart tegnede ravinevegger og høyt relieff. Anlegget beslaglegger halve ravinen, og visker med dét ut lesbarheten i
dette landskapet.

B6 skiller seg ut blant B- linjene med en noe mindre konfliktgrad. Dette skyldes i første rekke alternativets
linjeføring gjennom, og ut av Huseheia, og gjennom kulturlandskapet på Ve. Traséen ligger på terreng gjennom
heilandskapet og følger foten av heia inn mot Ve på en slik måte at anlegget oppfattes å underordne seg
landskapets linjer. Over sletta på Ve har dette alternativet en linjeføring som i større grad knytter seg til allerede
etablerte strukturer i kulturlandskapet. Videre mot Bøen har B6 de samme konsekvensene som B4.

C- alternativene

Alternativene "gjenbruker" dagens trasé i Topdalen, men oppgraderer veganlegget i betydelig grad. C-
alternativene består av en relativt lang tunnelstrekning, noe som for landskapsbildet betyr at en lengre del av
strekningen vil være uten omfang. I elverommet over Topdalselva og i kulturlandskapet på Hamre representerer
alternativene nye inngrep i landskapet, og på Kjevik innebærer de for dagløsningen, etablering av nytt terreng
utenfor flyplassen.

C5 med dagløsning rundt flyplassen, er det alternativet som blir rangert høyest, og anbefales med hensyn til
landskapsbildet. Dette alternativet har få vesentlige konflikter. På Hamre og over Topdalselva innebærer det et
inngrep, men anlegget vurderes til å ha potensial for relativt god landskapstilpasning både av tunnelpåhugg og
kryssområde på Hamre.

C6 vurderes som noe mindre gunstig enn C5 først og fremst på grunn av tunnelpåhugg og kryssplassering på
Hamre. Her ligger traséen i en fremstikkende terrengform mot elva, der vegen går i en lang og dyp forskjæring til
tunnel, og der kryssområdet presses frem til en eksponert plassering på kanten av elvebredden.

F- alternativene

Disse alternativene har samme utgangspunkt som B- linjene ved Skjøringsmyr, og ender på samme siden av Kjevik
som C- alternativene. De har to ulike innfallsvinkler; F1 er et alternativ helt uten tunnel, mens F3 i stor grad går i
tunnel.

F1 oppnår med sin lange dagsone et omfang i forhold til landskapsbildet i en rekke delområder. Rangeringsmessig
kommer F1 relativt dårlig ut nettopp av denne grunn, men det er særlig to forhold som øker det negative
omfanget til dette alternativet:

Hammerfjellet splittes av traséen. Dette blir et synlig inngrep i en silhuett som er viktig både for nær- og
fjernvirkning.

Traséens inngang til kulturlandskapet på Hamre skjer helt på tvers av eksisterende strukturer, og splitter
sammenhengen mellom tun og landskap.

F3 har med sin lange tunnel få konfliktpunkter med landskapsbildet. Dette alternativet blir likevel vurdert som
mindre gunstig enn C- alternativene, som det ellers er identisk med i nordlige delen av traséen. Dette skyldes det
store negative omfanget i Skjøringsmyrkrysset, der Ravnåstjerna blir fylt igjen, og det blågrønne draget herfra opp
til Øygardstjern blir brutt.
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Reiseopplevelse

Dagens veg har middels reiseopplevelse. I vurderingen av reiseopplevelse langs de nye linjene legges det vekt på
lengden på dagsoner, variasjon i opplevelse og siktmulighet. Reiseopplevelse på ny veg vurderes opp mot dagens
reiseopplevelse. Der dagens veg gir en lang og variert trasé tett på bebyggelse, kulturlandskap og natur, gir de nye
linjene jevnt over en mindre variert opplevelse, mer skjermet fra omgivelsene. Reiseopplevelsen blir for de fleste
av linjene derfor vurdert som dårligere enn dagens, med noen unntak der linjene vurderes til å ha en middels god
opplevelseskvalitet.

Reiseopplevelsen brukes til å justere konsekvensraden fra landskapsbildet. Der reiseopplevelsen blir dårligere enn
dagens, kan alternativets totale konsekvensgrad trekkes noe ned. Der reiseopplevelsen blir lik, beholder
alternativet vurderingen gjort ut fra landskapsbildet. Justeringen av konsekvensgrad gjøres skjønnsmessig etter en
vurdering av hvor stor betydning reiseopplevelsen har for det enkelte alternativ.

Avbøtende tiltak

I hovedsak anskueliggjør de vurderte traséene de alternative angrepsmåtene vi har i forhold til ivaretagelse av
landskapsverdier i området. Valg av alternativ med minst negativ landskapsvirkning er derfor det viktigste
verktøyet man har for å begrense konsekvenser for landskapet.

Når det gjelder avbøtende tiltak for de analyserte traséene er følgende konkrete tiltak aktuelle, og kan gi relative
store utslag som vil kunne endre rangeringen, særlig gjelder dette for F- alternativene:

 F1: Tunnel gjennom Hammerfjellet, med utgang på Hamre i C5- traséen.

 Alle traséer: "Slanking" av Skjøringsmyrkrysset, bruk av konstruksjon/ bro i stedet for fylling.

For øvrig vil god detaljplanlegging, materialbruk og etablering av designprogram være viktige virkemidler for å bøte
på konsekvensene. Dette vil neppe endre totalvurderingen/ rangeringen, men redusere konfliktgraden og forbedre
totalinntrykket av veganlegget.

Konsekvens for landskap, samlet vurdering

Generelt kommer C- alternativene best ut i forhold til landskapsbilde. C5 med daglinje vurderes som det mest
skånsomme og det mest opplevelsesrike alternativet.

B- alternativene gir størst konflikt i forhold til landskapsbildet, med B4 som den verste. De største konfliktene i
dette alternativet kommer på de mest eksponerte stedene Ve og Bøen, der linjen har dårlig tilpasning til
eksisterende strukturer.

F- alternativene løser noen utfordringer, men skaper samtidig nye. F1 er en syntese av B6 og C5, men kommer
dårligere ut enn begge disse alternativene når det gjelder landskapstilpasning. F3 skaper store konflikter i sør, men
berører til gjengjeld færre sårbare områder ved at den går i tunnel gjennom heia. Den kommer derfor relativt bra
ut i konsekvensgrad.

Korridor B C F

Alternativ

Tema
B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Samlet konsekvens
landskapsbilde

- -/

- - -
- - - - - - /- - - - - -/- -

- -/

- - -
- - - - -/- -

Reiseopplevelse ÷ ÷ 0 0 ÷ 0 ÷ 0 ÷ ÷ ÷

SAMLET KONSEKVENS
- - - - - - - - - /- - - /- - - - - -

- -/

- - -

- -/

- - -
- - - -

RANGERING 10 11 7 1 2 3 4 8 9 5 6
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Statens vegvese

1 TILTAKSBESKRIVELSE

1.1 Vegstandard

Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler. Trafikkprognosene viser at
ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss med rv. 451, som er vegen inn til flyplassen. Rv. 41
er utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet
hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver kjøreretning og areal for
fysisk midtdeler som vist i Figur 1.

Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er knyttet til
gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse trafikantgruppene langs ny rv. 41.

Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 og tofelts rv. 451 er
planlagt som rundkjøring.

Figur 1: Tver

Rv. 451 er pl
korridoren) o
i henhold til
område. Det
tråd med dim

Figur 2: Tver

Alternativen
km/ t skiltet
H4, som vist
n Region Sør Norconsult AS 9

rprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde

anlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er vist i Figur 2 (B-
g Figur 3 (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 lagt nord for rullebanen og vegen er planlagt

dimensjoneringsklasse H5 og skiltet hastighet 80 km/ t fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets
te tverrprofilet er vist i Figur 2. Den siste strekningen av rv. 451 inn til flyplassterminalen planlegges i
ensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.

rprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet vegbredde

e i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter dimensjoneringsklasse H1 og 60
hastighet fra Hamre til flyplassområdet. Tverrprofilet for denne strekningen er i henhold til vegklasse
i Figur 3.
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Figur 3: Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet vegbredde

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det. Detaljerte vurderinger vil
bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

1.2 Vurderte traseer

Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 4. Tabell 1 viser lengde
på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller fra Timenes. Dagens veg fra E18 ved
Timenes til Kjevik er ca. 8 km.

Tabell 1: Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K
Fra Skjøringsmyr 6100 5800 6000 5380 5180 4410 4210

Fra Timenes 5420 5220 5140 4940

Figur 4: Oversikt over traseene som er utredet

1.3 Korridor B

B- korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18 ved Skjøringsmyr, og
har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene har felles trase fra E18 og frem til
Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og Bøen er det tre ulike traseer frem til ny rundkjøring med
dagens veg og ny riksveg 451 ved Bøen. Det bygges ny bro over Topdalselva i alle alternativer.
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Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten tunnel.

Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for riksveg 451 inn mot flyplassen. Denne tar hensyn til
planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik.

Figur 5 viser de ulike veglinjene i B- korridoren.

Figur 5: Veglinjer i B- korridoren

1.4 Korridor C

C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved Timeneskrysset. Alle har
adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles trase gjennom Bjønndalen, der det planlegges
nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går traseen i tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to alternative
tunneltraseer som leder til to ulike plasseringer av nytt kryss med ny rv. 451 og dagens veg. Krysset utformes som
rundkjøring.

Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av rullebanen. Forbi enden av
rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet fylling i elven og Topdalsfjorden, eller i kulvert
under sikkerhetssonen til rullebanen. Begge løsningene her kan kombineres med begge tunnelalternativene under
Moneheia.

Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to tunnelene og bokstavene D
og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen. Alternative veglinjer i C- korridoren fremgår av
Figur 6.
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Figur 6: Veglinjer i C- korridoren

1.5 Korridor F

F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved Skjøringsmyr,
som B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet, som C- korridoren. Fra Skjøringsmyr er det to
prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang daglinje som følger B- korridoren frem til eventuelt kryssområde ved
Storemyr, derfra til Hamre og kryss med ny rv. 451 og dagens veg, som i C- korridoren.

Det andre alternativet er F3 som utgjør en lang tunnel direkte fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av
Hamrevann. Her er det ingen mellomliggende kryss.

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i F- korridoren fremgår av
Figur 7.
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Figur 7: Veglinjer i F- korridoren
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2 METODE

Konsekvensutredningen er gjennomført på bakgrunn av Statens Vegvesens veileder V712 (tidligere håndbok 140),
hvor landskapsbilde er et av fem ikke prissatte tema som skal vurderes i konsekvensutredningen. Avgrensingen
mot de andre temaene gjennomføres ved at landskapsbildet vurderer de visuelle kvalitetene. Dette innebærer at
vurderinger av for eksempel historisk innhold, bruken av landskapet eller opplevelsen av støy, luftforurensing eller
andre lokalklimatiske endringer ikke får påvirkning for verdisettingen av landskapsbildet. Disse blir vurdert under
sine respektive tema.

Landskapsbildet blir vurdert ut fra de visuelle kvalitetene omgivelsene har. Temaet vurderer hvordan tiltaket vil
oppleves fra omgivelsene i tillegg til hvordan landskapet vil oppleves fra vegen (reiseopplevelsen).

Det er gjennomført flere befaringer i området, relevante rapporter og utredninger er gjennomgått. Det er i tillegg
brukt ulike kart og foto for å supplere registreringene gjort i planområdet. På bakgrunn av dette kunnskaps-
grunnlaget er utredningen gjennomført i en tretrinns prosedyre.

1. Beskrivelse og vurdering av delområdets verdi.

2. Vurdering av hvilke type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte tiltaket medfører for

landskapsbildet.

3. En konsekvensvurdering for landskapet basert på en sammenstilling av verdi og omfang.

Det er i tillegg vurdert hvilke betydning tiltaket har for reiseopplevelsen. Til slutt er avbøtende tiltak vurdert for
hvert enkelt alternativ.

Vurderingen av landskapets verdi baserer seg på følgende kriterier:

Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Områder der
naturlandskapet er
dominerende

Områder med reduserte
visuelle kvaliteter

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

Område med vanlig gode
visuelle kvaliteter

Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter som er
uvanlige i et større område/
region

Områder der landskapet er
unikt i nasjonal sammenheng

Områder i
spredtbygde strøk

Områder med reduserte
visuelle kvaliteter

Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
gir et mindre godt totalinntrykk

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

Landskap og bebyggelse/
anlegg med vanlig gode visuelle
kvaliteter

Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter som er
uvanlige i et større område/
region

Områder hvor landskap og
bebyggelse/ anlegg til sammen
gir et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk

Områder i by og
tettbygde strøk

Områder som bryter med
byformen og utgjør et mindre
godt totalinntrykk

Områder som har reduserte
eller dårlige visuelle kvaliteter

Eller utgjør et mindre godt
totalinntrykk

Områder med vanlig gode
visuelle kvaliteter

Områder som er tilpasset
byformen og gir et vanlig godt
totalinntrykk

Områder som forsterker
byformen og utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

Områder som har spesielt gode
visuelle kvaliteter eller utgjør et
spesielt godt totalinntrykk
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Vurdering av tiltakets omfang baserer seg på følgende kriterier:

Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/ intet omfang Middels negativt
omfang

Stort negativt
omfang

Tiltakets
lokalisering
og linjeføring

Neppe aktuell
kategori

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

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

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

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

Tiltakets
dimensjon/
skala

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

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

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

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

Tiltakets dimensjon
vil sprenge
landskapets/
omgivelsenes skala

Tiltakets
utforming

Tiltakets utforming
vil fremheve
omgivelsenes
kvaliteter/ særpreg

Tiltakets utforming
vil styrke
omgivelsenes
kvaliteter/ særpreg

Tiltakets utforming
vil stort sett være
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets utforming
vil stedvis være
dårlig tilpasset
omgivelsene

Tiltakets utforming
vil være dårlig
tilpasset
omgivelsene

Konsekvensen utledes gjennom følgende matrise (konsekvensviften):
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3 GENERELT OM LANDSKAP I PLANOMRÅDET

3.1 Landskapsregion

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging har kategorisert det norske landskapet i 45 landskapsregioner ut fra
områder med lik landskapskarakter. Elementer som er blitt vurdert er storformene og småformene i landskapet,
vann og elver, vegetasjon, jordbruksareal, boligområder og tekniske anlegg. Planområdet faller innenfor
landskapsregionen 1 Skagerakkysten. Regionen strekker seg fra Tønsberg til Flekkefjord og hovedtrekkene er:

Landskapets hovedform er småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av enkelte dalganger.
Terrenget består av knauser, koller og bergdrag ofte med skrint jorddekke. I regionens bakland er jordsmonnet
bedre. Regionen har mange tjern og grunnfjellssjøer omgitt av skoglandskap eller næringsrike sjøer i
jordbrukslandskap. Flere elver i elvedaler går gjennom regionen. Vegetasjonen består av temperert edelløvskog
med eik, bøk, ask og lind. På skrinne bergkoller og fjell dominerer furu. Gran og blandingsskog er vanlig i
senkninger og lier med godt jordsmonn. Byggeskikken i regionen er preget av rikholdig trearkitektur fra ulike
perioder. Oppsummert kan landskapskarakteren beskrives som: Furu på skrinne bergkoller, frodig edelløvskog i
bergskorter og senkninger. Jordbrukslandskap i smale teiger innunder lave bergdrag. Mange småbruk er nedlagt og
kulturlandskapet er preget av gjengroing.

(Hentet fra Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse
av 45 landskapsregioner. Oskar Puschmann.)

3.2 Landskapstrekk i planområdet

Planområdet har i nord et tydelig overordnet daldrag, nordøst- sørvest hvor Kjevik flyplass og Topdalselva ligger i
dalbunnen. De vegetasjonskledde åsene på sørsiden av elva brer seg sør- østover til et sammenhengende
heiområde, avgrenset av E18 og Sørlandsparken/ Dyreparken i sør. Mindre høydeforskjeller skaper variasjon og
dynamikk i området. Hamrevann og Vesvann er to større vann i området, omkranset av tett vegetasjon. Tettstedet
Hamresanden ligger sør i planområdet, langs rv. 41. Det overordnede landskapet er representativt for
landskapsregionen, men enkelte elementer skiller seg ut.

Hamresanden er en lang sandstrand som strekker seg videre langs Fugleøya. Videre nordøstover langs Topdalselva
preges området av spredt gårdsbebyggelse. Ve og Ryen utgjør et større sammenhengende landskapsområde med
bevart kulturlandskap. Kjevik flyplass dominerer på nordvestsiden av Topdalselva med større asfalterte arealer og
en bygningsmasse med større bygningsvolumer.

3.3 Registrering av landskap

Et registreringsgrunnlag for konsekvensutredningen var gjort av Statens Vegvesen, og forelå ved oppstart av KU-
prosessen i oktober 2013. Befaring i forbindelse med KU- arbeidet ble gjennomført i desember 2013. Det er senere
foretatt mindre befaringer i området, og det er brukt skråfoto, ortofoto og Google Streetview som supplement til
befaringsmaterialet. Registreringer er oppsummert i flere temakart.
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Figur 8: Høydelagskart med planområdet stiplet inn.
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Figur 9: Registreringskart som viser landskapets hovedformer.
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4 AVGRENSNING AV DELOMRÅDER OG VERDIVURDERING

Konsekvensutredningen er gjennomført innenfor det planområdet som vil kunne bli berørt av de ulike
vegalternativene. Planområdet er delt inn i 18 delområder som utgjør landskapsmessige enheter, med samme
karakter og overordnet utforming enten med hensyn på landskapsform, vegetasjonstype eller innhold. Noen av
delområdene har en underdeling, der en avgrenset del av området er trukket ut og gitt en annen verdi, gjerne med
utgangspunkt i en spesiell eksponering eller særlig sårbarhet.

Delområde 1 Timenes sør Delområde 12 Ve skole – Myrane

Delområde 2 E18 / rv. 41 12 a Myrane

Delområde 3 Lauvåsen 12 b Gjersdalen

Delområde 4 Moneheia Delområde 13 Hamreheia – Huseheia

Delområde 5 Hamresandbukta 13 a Heia

Delområde 6 Topdalselva 13 b Hammerfjellet

Delområde 7 Kjevik flyplass Delområde 14 Hamrevann

7 a Flyplassflaten Delområde 15 Vesvann

7 b Strandfjellet / Stovåsen Delområde 16 Ravnåsen - Storemyr

7 c Flyplassbebyggelsen 16 a Storemyr - Lauvåstjønn

Delområde 8 Kjevikheia - Borgeheia 16 b Ravnåsen

8 a Ulvåsen - Borgeheia Delområde 17 - Øygardstjern

8 b Espelunden - Kjevikheia Delområde 18 Østerskog – Langåsen

Delområde 9 Bøen - Ryen 18 a Skoglandskapet

Delområde 10 Hamre 18 b Tømmeråsen

Delområde 11 Ve
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Figur 10: Verdikart med oversikt over delområder
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4.1 Delområde 1: Timenes sør

Delområdet strekker seg fra Drangsvatna, via Strømme, nordover til E18 og videre nord til vestsiden av Timenes.

Utstrekningen av delområdet går utover planområdet. Dette skyldes at delområdet er en del av et markert, større
enhetlig landskapsområde sør for Timenes. Delområdet omfatter kulturlandskapet sør og nordvest for
Timeneskrysset.

Delområdet består av kulturlandskap med mindre lave vegetasjonskledte koller imellom. E18 er en markert
barriere og deler området i to og preger landskapet. I nordøst avgrenses delområdet av rv. 41. og høydedraget
mot Lauvåsen. Det er noen få boliger og spredte gårdstun i delområdet, men det er ellers få inngrep, og mye av
kvaliteten i landskapet er intakt.

Landskapets karakter er vanlig i regionen. Det vurderes å ha middels verdi.

Kulturlandskapet er delt i to av E18 (google.no/maps).

Kulturlandskapet fra rv. 41 mot Timeneskrysset på E18 (google.no/maps).
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4.2 Delområde 2: E18 / rv. 41

Delområdet tar utgangspunkt i toplanskrysset ved Timenes og strekker seg langs to vegkorridorer; Langs E18
nordøstover til og med krysset ved Skjøringsmyra, og langs rv. 41 nordvestover til kryssingen av Bjønndalsbekken.

E 18 har et langsgående høydedrag på østsiden, og vegen er plassert i kanten av terrengformene. Firefeltsvegen er
dominerende i landskapet selv om den er tilpasset terrenget. Vegkryssene ved Timenes og Skjøringsmyra er
arealdominerende. Det arealkrevende veganlegget med harde flater gjør at områdets visuelle kvalitet svekkes.

Rv. 41 går gjennom et smalt daldrag, og veganlegget preger i stor grad rommet den går gjennom både i forhold til
arealbeslag og i forhold til terrengtilpasningen som er gjort for anlegget. Vegen har redusert områdets
opplevelsesverdi, noe som forsterkes ved de bygninger og anlegg som etableres i vegens naboskap.

Delområdet får derfor liten verdi.

Timeneskrysset er lagt inntil de overordnede terrengformene (google.no/maps).

E18 er fremtredende i landskapet(google.no/maps).
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4.3 Delområde 3: Lauvåsen

Delområdet omfatter områder med vedtatte reguleringsplaner for bolig- og næringsformål i Lauvåsen.

På bakgrunn av reguleringsplanene som er vedtatt i området er delområdet vurdert som et utbyggingsområde.
Utbyggingen vil skje i forskjellige etapper og det vil ta lengre tid før anleggsarbeidene er ferdige i området.
Påvirkningen på landskapet vil være av stor karakter og området vil bli totalt forvandlet fra tett skog til bebyggelse.

På bakgrunn av utbyggingsområdets karakter i de neste årene får delområdet liten verdi.

Lauvåsen klargjøres for utbygging ved at landskapet først transformeres fullstendig.

4.4 Delområde 4: Moneheia - Hamresanden senter

Delområdet består av boligfeltet Moneheia, Hamresanden senter og campingområdet.

Moneheia er en vestvendt åsside 105 moh. som vender mot Hamresanden. Den danner en klar overordnet
avgrensing av landskapsrommet mot Topdalsfjorden. Heia er tett bebygd med eneboliger omgitt av mindre hager.

Nordover i delområdet flater
terrenget ut og her er
Hamresandens sentrum lokalisert.
Funksjoner som bensinstasjon,
dagligvareforretning, kiosk og
menighetshus er plassert tett
sammen inntil rv. 41. Rv. 41 deler
området, med sentrumsfunksjoner
på østsiden og Hamresanden
Camping på vestsiden.

Landskapstypen og et boligområde
rundt småskala bebyggelse med
lokalsenter- funksjoner er vanlig
forekommende i regionen. Verdien
vurderes til middels verdi.

Boligfelt opp mot Moneheia
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4.5 Delområde 5: Hamresandbukta - Fugløya

Delområdet omfatter Hamresandbukta, spredt småhusbebyggelse opp mot boligfeltet Moneheia og friområdet
Fugløya ut mot Topdalselva.

Hamresandbukta består av en ca. 650 meter lang sandstrand mot Topdalsfjorden, sandstranden fortsetter oppover
langs utløpet av Topdalselva. Sandstranden er den eneste i sitt slag i planområdet og det er få sandstrender av
dette omfanget i landskapsregionen. Sandstranden går over i en mindre gressflate og buskvegetasjon. Rv. 41
avskjærer friområdet mot bebyggelsen som en tydelig barriere og berører sandstranda. Landskapet er åpent med
innslag av enkelte eldre bolighus og vegetasjon i større hager.

Friområdet mellom Hamresanden og Topdalselva, kalt Fugløya, er preget av glisne partier med furuskog med
enkelte innslag av bjørk og osp. Små turstier snor seg innimellom trærne. Det er opparbeidet fotballbane og
lekeplass i forbindelse med Hamresanden Resort.

Hamresandbukta og friområdet har kvaliteter som skiller seg positivt ut i planområdet og i regionen for øvrig.

Landskapsbildet i dette området vurderes derfor til stor verdi.

Deler av Hamresandbukta mot Hamresanden Camping. Mot Hamresandbukta er det enkelte eldre trehus.

4.6 Delområde 6: Topdalselva

Topdalselva strekker seg gjennom planområdets nordlige del, fra Dønnestad og ned til Topdalsfjorden.

Elva har en bredde på 90- 210 m og har et jevnt, slakt fall ned mot Topdalsfjorden. Elveløpet er langstrakt
linjeformet med to vide kurver igjennom planområdet. Elvas bredde og kurvatur gir relativt lange siktlinjer langs
elveløpet.

Kantvegetasjonen langs elva består av tette løvtrær. Ved flyplassen er dette vegetasjonsbeltet fraværende, og en
steinfylling ned mot Topdalselva er dominerende.

Den rike kantvegetasjonen og elvas linjeføring gjør at delområdet har fått middels til stor verdi.
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Utsikt nordover mot Ryen fra Bøen bru. Den tette vegetasjonen rammer inn elveløpet.

Kantvegetasjonen langs den sørøstlige delen av elva er tett.

4.7 Delområde 7: Kjevik Flyplass

Delområdet omfatter Kjevik flyplass, avgrenset av Kjevikheia og Borgeheia i nordøst, Topdalsfjorden i vest og
Topdalselva i sør.

Flyplassområdet er en tydelig definert landform. Flyplassen er flat og ligger lavt i terrenget mot Topdalselva og
Topdalsfjorden. Kjevikheia og Borgeheia stiger på nordvest og avgrenser det åpne området. Delområdet er
omkranset av mye kantvegetasjon som myker opp overgangene fra det flate landskapet og til de omkransede
åsene, men preges internt av en nesten total mangel på trevegetasjon.

4.7.1 7 a: Flyplassflaten

Den store flaten der flyplassen er etablert har en forankring i terrenget, ved at dette er en elveslette, som i
utgangspunktet er flat og åpen. Terrenget er imidlertid bearbeidet slik at det fremstår helt uten de
terrengvariasjonene man normalt finner på elvesletter, f.eks. raviner, og helt uten den variasjonen i vegetasjon
som er naturlig for landskapstypen.

Flaten vurderes derfor å ha noe redusert landskapsverdi: middels til liten verdi.
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Oversiktsbilde over Kjevik flyplass mot Hamresanden og Topdalsfjorden

4.7.2 7 b: Strandfjellet / Stovåsen

Mellom flyplassflaten og Topdalsfjorden ligger en terrengrygg med tett skogsvegetasjon. Denne har stor betydning
som bakteppe for flyplassanlegget, og som buffer mellom flyplassbebyggelsen og fjorden. Ryggen markerer
terrengformen i området, og fullfører høydedraget Kjevikheia ned mot Topdalsfjorden.

Terrengryggen vurderes til å ha en særlig viktig funksjon for landskapsforståelsen i området, og har middels til høy
verdi.

Flyfoto over området, sett fra sørøst. Åsryggen som ligger i bakkant av flyplassbebyggelsen gir denne en viktig
forankring i overordnet terrengform.

4.7.3 7 c: Flyplassbebyggelsen

Det er flere store bygningsvolumer ved flyplassen, blant annet kontrolltårn, terminalbygg, hangarer og flere
mindre bygninger. Hovedtyngden av bygningsmassen er orientert etter rv. 451 eller mot åsryggen i vest. I
forgrunnen av bygningene er det flere store asfaltflater.

Bygningsmassen fremstår lite samstemt både i skala, struktur og estetisk uttrykk, og forringer opplevelsesverdien i
dette delområdet. Området vurderes å ha liten verdi.
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Bebyggelsen ved flyplassen preges av store bygningsvolumer og åpne asfaltflater.

4.8 Delområde 8: Kjevikheia - Borgeheia

Delområdet består av naturlandskapet nord for Kjevik Flyplass. Kjevikheia og Borgeheia er to sammenhengende
heiområder som sammen danner en tydelig overordnet og romdannende terrengform. Høyeste topp er lokalisert i
Borgeheia og er 172 moh. Heilandskapet har noen mindre smale drag med retning øst- vest.

Deler av delområdet er preget av tett furuskog, men partier med blandingsskog og mindre områder med løvskog
skaper variasjon i det visuelle utrykket.

4.8.1 8 a: Ulvåsen – Borgeheia

Fjernvirkningen av Borgeheia er betydelig. Terrengryggen er romdannende for det overordnede landskapet i
området. Landskapstypen er typisk for området, og lokaliteten fremstår med normalt gode kvaliteter. Åssiden
vurderes til å ha middels verdi.

Flytårnet på Kjevik flyplass midt i bildet. Kjevikheia til venstre med Borgeheia til høyre. Sett fra Moneheia.

4.8.2 8 b: Espelunden - Kjevikheia

I nærvirkning ved flyplassen fremstår den vestre delen av Kjevikheia som en viktig silhuett og en viktig romdanner
for flyplassanlegget. Åssiden gir en terrengmessig forankring for flyplassanlegget, og fremstår som en grønn
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bakvegg for bebyggelsen. Det er av stor verdi for et anlegg på denne størrelsen at det har en omramming som
samler og identifiserer stedet.

Åsryggen vurderes til å ha middels til stor verdi.

Flyfoto fra nordøst viser hvordan flyplassbebyggelsen til en viss grad omsluttes av Espelunden i nord.

4.9 Delområde 9: Bøen - Ryen

Området strekker seg fra Bøen bru til tettstedet Ryen. Det avgrenses naturlig i nord av stigende terrengformer, og i
sør og øst av Topdalselva.

Dalebekken meandrerer gjennom området, treffer et annet bekkefar rett øst for flystripa, og har sitt utløp i
Topdalselva ved Bullverket / Bøens brygge. Bekkeløpene er lukket i sikkerhetssonen til flyplassen, men ligger som
åpne ravinedaler i jordbrukslandskapet ellers. Her utgjør de markerte, bratte vegetasjonskledde skråninger i
kontrast til den dyrka marka.

Det dyrkes ulike typer korn, jordbær og gress. Åkrenes utforming og struktur innimellom gårdene skaper variasjon.
Noen steder forekommer det klynger med løvtrær, og hager skaper myke rammer rundt bebyggelsen. En eldre
ensidig allé av bøketrær langs den ene sidevegen beriker området.

Rv. 41 følger terrenget, men deler landskapsrommet i to. en dagligvarebutikk er lokalisert langs riksvegen. Denne
har en mindre asfaltert p- plass.

De store, åpne landskapsrommene med enkelte eldre gårdshus fremstår som helhetlig og er lite utbredt i
regionen. Området får derfor middels til stor verdi.

Delområdet preges av åpent landskap med spredte gårder.
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4.10 Delområdet 10: Hamre

Delområdet strekker seg fra utkanten av tettstedet Hamresanden og til Vesbekken, og avgrenses met Topdalselva
på den ene siden og Hamreheia på den andre.

Området består av flere små terrengformer i lengderetning øst- vest. Terrenget og vegetasjonen danner små
landskapsrom, som står i kontrast til de åpne slettene ved Ve og Bøen.

Rv. 41, med gang og sykkelveg, passerer gjennom området på langs. Det småkuperte terrenget gir en variert
kjøreopplevelse, men sammenhengende vegetasjon fremstår som en visuell barriere mot Topdalselva.

Dette er et landskap med normalt gode kvaliteter både med hensyn på opplevelse og variasjon. Noen gårdstun har
spesielt gode estetiske kvaliteter som trekker opp. Samtidig har veg med parallell gangveg en fremtredende rolle i
landskapsrommet, og det trekker den visuelle verdien noe ned. Som et hele vurderes landskapsbildet til å ha
middels verdi.

Det er to eldre gårdstun i delområdet med spesielt gode visuelle kvaliteter.

Kupert, småskala landskap, hvor rv. 41 er en barriere.
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4.11 Delområde 11: Ve

Ve er et åpent og flatt kulturlandskap som ligger lavt i terrenget. Området er avgrenset av skogkledde åsrygger i
sørøst og Topdalselvas tette vegetasjonsbelte i vest. Dekket er i hovedsak dyrka mark, med jordbæråkre, gress og
beiteareal. Spredt utover jordbruksarealet er det enkelte gårdstun. Flere av disse har eldre gårdshus som tilfører
området gode visuelle kvaliteter.

Rv. 41. deler området i to. Ved Bøen bro er det to større næringsbygg som skiller seg negativt ut fra resten av
området.

Delområdets åpne og flate karakter skiller seg ut fra omkringliggende terreng. Vegetasjon og bebyggelse står i god
kontekst med hverandre, og området fremstår helhetlig med få skjemmende inngrep. Verdien settes derfor til
middels til stor verdi.

Åpent landskap preger den vestre delen av Ve.

Eldre gårdstun

4.12 Delområde 12: Ve skole – Myrane

Delområdet strekker seg fra Dønnestadvegen i nord, via Ve skole og Myrane til høydedragene ved Kattbuåsen i
sør.

Terrenget er sammensatt av flere små åser, daldrag, dyrket jord, tjern og myrer. Denne variasjonen i landskapet er
med på å danne flere mindre landskapsrom og god dynamikk i landskapet. Drifts- og adkomstveger er lagt naturlig
mellom åsryggene.

Vest i delområdet er Ve skole lokalisert, med enkelte eneboliger i umiddelbar nærhet. Bygningsmassen er lav og
underordner seg landskapet.

4.12.1 12 a: Myrane

Landskapstypen i området er vanlig i regionen, og fremstår med normalt gode visuelle kvaliteter, landskapet
vurderes til å ha middels verdi.
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Stort landskapsrom ved Myrene gård, sør i delområdet.

Lokalveg inn mot Vesvann, med rik kantvegetasjon.

4.12.2 12 b: Gjersdalen

Innenfor delområde 12 er det flere mindre landskapsrom, men ett er tydeligere definert som en egen enhet. Dette
landskapsrommet er et kulturlandskap omgitt av klart definerte vegger, markert både av terrengformen og av
tette skogbryn. Landskapsrommet er ikke synlig fra terrenget rundt, og oppleves som en samlet enhet. Internt i
rommet oppleves det som åpent og helhetlig, der bygningene på tunet står i god harmoni til jordbrukslandskapet.

Landskapsrommet ved Gjersdalen vurderes til å ha middels til stor verdi.
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Flyfoto fra sør; Kulturlandskapet i Gjersdalen ligger som et søkk mellom omkransende åsrygger, og utgjør et tydelig
avgrenset landskapsrom.

4.13 Delområde 13: Hamreheia - Huseheia

Delområdet omfatter naturområdet Hamreheia og Huseheia, avgrenset i nord og vest mot de bebygde områdene
Moneheia, Hamre og Ve, og i øst mot naturområdene Hamrevann, Vesvann og Myrane.

Delområdet består av to dominerende skogkledte åsrygger som stiger opp fra nordvest ved rv. 41. Mellom
Hamreheia og Huseheia er det et markert daldrag øst- vest. Dette er godt synlig fra flyplassområdet. Åsryggene
danner overordnede, romdannende terrengformer mot de flate arealene langs Topdalselva.

Hamreheia har enkelte områder med rik blandingsskog bl. a. eik i vest, før den tette furuskogen tar over. På
Huseheia er furuskogen dominerende.

4.13.1 13 a: Heia

Delområdet generelt er representativt for regionen, helhetlig, men med liten variasjon. Verdien vurderes derfor til
middels verdi.

Huseheia består av partier med tett furuskog.
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4.13.2 13 b: Hammerfjellet

Den mest markerte terrengformen innenfor delområdet har en særlig betydning for områdets identitet, som et
landemerke i heilandskapets silhuett. Denne vil være særlig sårbar for inngrep. Den eksponerte terrengformen
Hammerfjellet vurderes derfor til å ha middels til stor verdi.

Huseheia og Hamreheia sett fra Kjevik flyplass. Den karakteristiske profilen til Hammerfjellet sees midt i bildet, og
markerer overgangen mellom de to heiene.

4.14 Delområde 14: Hamrevann

Hamrevann med kantvegetasjon utgjør delområdet.

Hamrevann er det ene av to store vann i planområdet. Vannflatene representerer et åpent rom i det ellers
småkollete og skogkledde heilandskapet. Hamrevann har for øvrig en svært lang strandlinje i forhold til overflate,
og består av flere bukter og viker. En kan ikke se vannets utstrekning fra ett punkt.

Vannflata omkranses av mindre partier med svaberg og furuskog ned til vannkanten. Denne variasjonen er med på
å gi delområdet god visuell kvalitet. Vegetasjonen er tett og danner romavgrensing sammen med terrengformene
rundt vannet. Delområdet har et uberørt preg.

Verdien settes til middels- stor verdi.

Hamrevann sett fra østsiden.

4.15 Delområde 15: Vesvann

Delområdet består av Vesvann med tilliggende terreng og kantvegetasjon.

Vesvann er langstrakt, åpent og arealdominerende i delområdet. Furuskogen omkranser vannet og danner tette
vegger til resten av omgivelsene. Området fremstår helhetlig og har et uberørt preg.

Vesvannets utstrekning og karakter gjør at delområdet får middels til stor verdi.
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Vesvann er et av de to store vannene i planområdet. Det har en markert avgrensing med vegetasjon langs hele
vannkanten.

4.16 Delområde 16: Ravnåsen - Storemyr

Delområdet omfatter heilandskapet mellom Hamrevann i vest, Vesvann i nord, våtdraget Ravnåstjerna -
Øygardstjern i øst og Lauvåsen i sør. Landskapet preges av vann, i form av myrer og mindre tjern, omgitt av tett
furuskog med innslag av noe blandingsskog. Landskapet er lite eksponert og siktlinjene er korte, - begrenset til de
åpne myrene og vannspeilene.

En dobbel kraftlinje går gjennom området i nord- sørretning, og ryddebeltet for denne står tydelig frem som en
linje i den tette skogen.

4.16.1 16 a: Storemyr - Lauvåstjønn

Det lavereliggende terrenget i delområdet strekker seg mellom vann og myrer. Det kuperte naturlandskapet er
typisk for regionen. Det har gode kvaliteter, men er samtidig ikke helt uberørt av tekniske inngrep, og vurderes
derfor til å ha middels verdi.

Flyfoto over området, sett fra nordvest: Storemyr nede i venstre bildekant. Hamrevannet til høyre.
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4.16.2 16 b: Ravnåsen

Ravnåsen er en bergrygg som med sin høyde er viktig for orienteringen i landskapet, og har stor verdi for
landskapets silhuett. Som terrengform trekkes den ut og gis en høyere verdi enn delområdet for øvrig; middels til
stor verdi.

4.17 Delområde 17: Ravnåstjerna – Øygardstjern

Delområdet omfatter dalsøkket mellom Ravnåsen og Tømmeråsen.

Ravnåsen og Tømmeråsen markerer seg som de to høyeste terrengformene i naturområdet mellom E18 og
Topdalselva. Mellom åsene strekker det seg et daldrag med et sammenhengende vassdrag fra Ravnåstjerna i sør,
via Eiesdalstjern, Øygardstjern og til Vesvann i nord. Terrenget er kupert og oppdelt i mange små rom. Furuskogen
er dominerende, men med innslag av blandingsskog.

Topografien med variasjon av åser og mindre vann er typisk for regionen. Dette delområdet representerer en del
av naturområdet som har særlige kvaliteter, i form av et sammenhengende blågrønt drag, med ubrutte
vannstrømmer og godt utviklet våtmarksvegetasjon. Delområdet får middels til stor verdi.

Eiesdalstjern ligger midt i delområdet. Vannet gjenspeiler det typiske ved de fleste vann i området, ifht utstrekning
og vegetasjon.

4.18 Delområde 18: Østerskog - Langåsen

Delområdet omfatter de sørøstlige delene av planområdet, mellom Vesvann og våtdraget Ravnåstjerna -
Øygardstjern i vest og Dyreparken i øst.

Området er tett skogdekket, og terrenget er småkupert og lite tilgjengelig. Delområdet grenser til E18, og
terrenget er markert avsluttet mot veganlegget med fjellskjæringer og løsmasseskråninger. Delområdet har i sør
verdi som buffer mellom veg og næringsområder inn mot naturområdet i vest. I nord er det kort avstand mellom
vannspeilene. En kraftledning går gjennom området. På grunn av delområdets oppbrutte topografi tegner
imidlertid ikke linjen så tydelig spor i vegetasjonen her som i andre, mer sammenhengende skogsområder.
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4.18.1 18 a: Skoglandskapet

Landskapet i delområdet er typisk for regionen, og har normale kvaliteter. Det vurderes derfor til å ha middels
verdi.

Flyfoto over området sett fra vest; Delområdet sees som skogsområdet til venstre i bildet.

4.18.2 18 b: Tømmeråsen

Tømmeråsen er en topp som med sin høyde er viktig for orienteringen i landskapet, og har stor verdi for
landskapets silhuett. Som terrengform trekkes den ut og gis en høyere verdi enn delområdet for øvrig; middels til
stor verdi.

4.19 Oppsummering delområder

Ikke alle delområder blir berørt av traséene. Under følger en oversikt over delområder med verdivurdering og
relevans for konsekvensvurderingen. Hver trasé blir utredet i forhold til hvilke delområder den berører.
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Delområde Verdi
Berøres av trasé, og blir
konsekvensvurdert

Delområde 1 Timenes sør M

Delområde 2 E18 / rv. 41 L X

Delområde 3 Lauvåsen L

Delområde 4 Moneheia M

Delområde 5 Hamresandbukta S

Delområde 6 Topdalselva M/S X

Delområde 7 Kjevik flyplass

7 a Flyplassflaten L/M X

7 b Strandfjellet / Stovåsen M/S X

7 c Flyplassbebyggelsen L

Delområde 8 Kjevikheia - Borgeheia

8 a Ulvåsen - Borgeheia M X

8 b Espelunden - Kjevikheia M/S

Delområde 9 Bøen - Ryen M/S X

Delområde 10 Hamre M X

Delområde 11 Ve M/S X

Delområde 12 Ve skole – Myrane

12 a Myrane M X

12 b Gjersdalen M/S X

Delområde 13 Hamreheia – Huseheia

13 a Heia M X

13 b Hammerfjellet M/S X

Delområde 14 Hamrevann M/S X

Delområde 15 Vesvann M/S

Delområde 16 Ravnåsen - Storemyr

16 a Storemyr - Lauvåstjønn M X

16 b Ravnåsen M/S

Delområde 17 Ravnåstjerna - Øygardstjern M/S X

Delområde 18 Østerskog – Langåsen

18 a Skoglandskapet M X

18 b Tømmeråsen M/S
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5 OMFANG OG KONSEKVENS

5.1 Generelt for alle traséene

De tre hovedgruppene av traséer B, C og F, er sammenfallende i deler av linjene. Omtalen av dem deles derfor opp
i delstrekninger, der flere alternativer omtales under ett der traséene er sammenfallende. For hvert av
delkapitlene oppsummeres omfang og konsekvens for de ulike alternativene i en tabell. Disse tabellene angir ikke
en samlet vurdering av traséene, da de kun omhandler deler. Et samlet oppsett med vekting av traséene i sin
helhet kommer oppsummert til slutt i kapitlet.

5.2 B3, B4 og B6, Del 1 – Skjøringsmyrkrysset – Storemyr

Kryssområdet ved Skjøringsmyr er i dag et toplanskryss mellom E18 og lokalveg, med påkjøringsramper i én
retning. Tiltaket innebærer en utvidelse av krysset, slik at det ivaretar tilknytning mellom E18, Kjevikvegen og
lokalveger, med tilknytningsramper for alle kjørebevegelser. Det utvidede veganlegget går hardt inn i kollen øst for
krysset. Her vil ramper og nye rundkjøringer få 15- 20 meter høye skjæringer. På nordsiden vil en tredje
rundkjøring og ny rampe mot sentrum kreve utfylling i Ravnåstjerna.

Figur 11: Geometritegning for rv. 41 i B- korridoren ved Skjøringsmyrkrysset
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Fra krysset mot flyplassen går Kjevikveien med vekselvis fylling og skjæring, inntil 20- 25m høy, men i relativt god
avstand fra det blågrønne draget Ravnåstjerna – Eiesdalstjern. Unntaket er i starten, ved Ravnåstjerna. Fyllingen
her vil bli svært eksponert mot vannene og daldraget. B- alternativene går samlet videre frem mot mulig fremtidig
kryssområde på Storemyr i skogkledd terreng.

Utsnitt av modell, som viser
Skjøringsmyr- kryssets omfang og
utstrekning i Ravnåstjerna til
venstre.

Veglinjen visualisert langs det
blågrønne draget Ravnåstjerna -
Øygardstjern. Vegkorridoren
ligger vekselsvis på fyllinger og i
skjæringer, mest eksponert av
disse er fyllingen ned mot
Ravnåstjerna.

Utsnitt av modell som viser
hvordan korridoren er planlagt
på bro over våtdraget mellom
Eiesdalstjern og Øygardstjern.
Fjellskjæringen og broen vil bli
synlige fra turområdet, men
anlegget vil ikke utgjøre en fysisk
barriere i daldraget.
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Nr. Delområdets navn Verdi Omfang

Konsekvens

B3,
del 1

B4,
del 1

B6,
del 1

2 E18/ rv. 41 L Av- og påkjøringsrampene fra E18 (i begge retninger)
forårsaker inngrep i terrenget. Dagens fjellskjæringer
øker i omfang. Lite negativt omfang.

- - -

17 Ravnåstjerna -
Øygardstjern

M/S Skjøringsmyr- krysset utgjør et stort inngrep i
Ravnåstjerna. Traséen videre er lagt til side for, og på
bro over daldraget, men vil med sitt nærvær endre
dette landskapsrommets opplevelseskarakter. Traséens
omfang vurderes her til middels negativt.

- - - - - -

18
18a

Østerskog – Langåsen
Skoglandskapet

M Traséen passerer gjennom skogsområdet i dobbeltsidig
skjæring, men relativt lite eksponert. Omfanget
vurderes som lite til middels negativt.

- /- - - /- - - /- -

Avbøtende tiltak:

For å redusere omfanget av kryssområdet ved Skjøringsmyr i forhold til vannet, bør det benyttes stor grad av
terrengmurer fremfor fylling. Dette bør også vurderes på traséens første del, der modellen viser en stor
løsmassefylling ned mot daldraget.

Det må sees på muligheten for å flytte den nye rundkjøringen med tilkjøringsramper mot sørvest slik at
kryssområdet slankes. Da reduseres behovet for fylling i tjernet, og den naturlige kanten mot søndre bredd av Lille
Ravnåstjerna kan bevares. Dersom man ser for seg å beholde kollen i øst som terrengform, bør i tillegg anlegget
trekkes noe vestover for at ikke fjellskjæringen skal få utslag helt til kollens toppunkt.

5.3 B3, Del 2 – Storemyr – Flyplassen

Ved Storemyr skiller B- alternativene lag. Det legges opp til et fremtidig toplanskryss her. Krysset er arealkrevende
og vil dominere flaten det ligger på. Myren er imidlertid lite eksponert mot naturområdene rundt, så fjern-
virkningen av tiltaket vil ikke være av like stort omfang.

Figur 12: Geometritegning for ny veg i alternativ B3 ved Storemyr, røde linjer viser mulig toplanskryss med
påkjøringsramper for tilknytning til utbyggingsområde ved Hamrevann
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Videre fra Storemyr går alternativ B3 lavt i skjæring frem mot Ve. Ved nordenden av Vesvannet er terrenget så
sideskrått at vestre vegskjæring blir betraktelig høyere enn østre.

Turdraget/ landskapsdraget mellom Ve og Vesvann krysses nedskåret i terreng, slik at både bekk og sti rammes, og
må legges om hver for seg. Bekken må legges under vegtraséen, mens turvegen må legges om over
tunnelportalen.

Modellutsnitt som viser sikt fra
Vesvanns motstående bredd mot
B3 profil 2300 - 2500.

Fjellskjæringen langs vestre
vegkant sees over eksisterende
terreng i forkant.

Modellutsnitt som viser B3 på
veg mot tunnellinnslag ved Ve.
Vesvannets nordende sees nede
til venstre. Til høyre i bildet sees
tunnelpåhugget som ligger på
tvers av turveg og bekk.

Turvegen ligger i dag i
bekkedalen, en sammenheng
som er naturlig i dette
landskapet. En omlegging av
turvegen og rørlegging av bekken
vil redusere lesbarheten og
opplevelsesverdien i det
småskala landskapet.

Figur 13: Geometritegning for ny veg i alternativ B3 ved Ve og Bøen, røde linjer viser omlegginger av lokalveger og
rundkjøring mellom ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41. (Nord er ned på ortofotoet.)
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Deretter går traséen inn i tunnel under Ve skole. Siste del fram mot elva går gjennom en fjell- egg som er så kort at
det ikke vil kunne bygges tunnel der. På østsiden vil det derfor bli en opp til 30 meter høy fjellskjæring som vil være
eksponert i landskapet. Videre ut mot broen rammes et gårdstun.

Modellutsnitt som viser
Gjersdalen sett fra sør. B3 splitter
terrenget her med en dyp
skjæring som går på tvers av
landskapets form og retning.

Modellutsnitt som viser samme
situasjon fra vest. Vegens østre
skjæring vil være svært
eksponert mot vest.

Figur 14: Geometritegning for ny veg i alternativ B3 ved Bøen, røde linjer viser rundkjøring mellom ny rv. 41, ny rv.
451 og dagens rv. 41
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Topdalseva krysses med bro over til Bø i rett vinkel fram mot rundkjøring. Svingen vestover mot flyplassen krysser
meandrerende elvedrag på tre steder. Arealet for enden av flystripen er i reguleringsplanen vist som en dam
regulert til naturvernområde. For øvrig er området regulert til landbruk.

Deretter fortsetter vegen inn i dobbeltsidig skjæring, senere ensidig skjæring i skråning som er sterkt eksponert, og
til sist ned i kulvert.

Modellutsnitt fra Bøen, sett mot
flyplassen. Vegen passerer over
ravinelandskap med
meandrerende elver, for deretter
å gå i et sideskrått terreng langs
Kjevikheia frem til flyplassen.
Modellen viser løsmasse-
skjæringer som blir svært
eksponerte mot det åpne og flate
landskapet, spesielt ved
flyplassletta.

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

B3, del 2

6 Topdalselva M/S Horisontal bro over elva, ca 300 meter unna og to meter lavere
enn dagens bro. Avstanden mellom broene gjør dem til to adskilte
anlegg, uavhengige av hverandre m.h.p. estetisk uttrykk. Traséen
har en rasjonell linjeføring over elva, og vurderes å ha lite negativt
omfang.

- /- -

7
7a

Kjevik flyplass
Flyplassflaten

L/M På flyplassflaten har vegen mindre skråningsutslag, og gir derfor
lite omfang

0

8
8a

Kjevikheia – Borgeheia
Ulvåsen - Borgeheia

M Sterkt eksponert skråning får rettlinjet veg med mye skjæring på
innsiden og en del fylling på utsiden. Forutsatt at dette er
løsmasseskjæringer (som i modellen) kan disse tilpasses terrenget
til en viss grad. Tiltaket vurderes å ha middels negativt omfang.

- -

9 Bøen - Ryen M/S Vegen lander på Bø-siden med veglinje normalt på elva frem til
rundkjøring. Fra rundkjøring går vegen i stor bue over regulert
landbruksområde og dam regulert som Naturvernområde.
Sammenlignet med 0-alternativet (regulert situasjon som
representerer en endring av dagens ravinelandskap) vurderes
tiltaket å ha middels til stort negativt omfang.

- -/- - -

12
12a

Ve skole – Myrane
Myrane

M Vegen går tungt gjennom Myrane- området, og den kutter
turvegen og bekken som knytter Ve- bygda til Vesvannområdet.
Omfanget av dette vurderes som middels – stort negativt.

- -

12b Gjesdalen M/S Gjersdalen blir avskåret fra Ve, og landskapsrommet blir kuttet i
enden. Kløft i skarpt eksponert høydeparti med dobbeltsidig
skjæring. Traséen rammer et tun på sørsiden av elven. Tiltaket har
stort negativt omfang for dette delområdet.

- - -

16
16a

Ravnåsen - Storemyr
Storemyr- Lauvåstjønn

M Krysset på Storemyr er arealkrevende. Vegen deler myrplatået i
to. Anlegget dominerer denne delen av delområdet, og vurderes å
være av middels negativt omfang.

- -
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Avbøtende tiltak:

Det mest eksponerte terrenginngrepet i denne traséen kommer ved Gjersdalen, der anlegget tydelig går helt på
tvers av terrengformen, og etterlater en dyp kløft av en barriere. Inntrykket av inngrepet kan dempes noe ved at
det plantes til med vegetasjon langs kløften. Dette vil imidlertid kun redusere det visuelle omfanget i forhold til
områdene ved siden av traséen. Sett på langs av linja, fra Bøen, vil hakket i fjellets silhuett stå tydelig frem.

Ved tunnelpåhugget ved Ve skole må omlegging av turvegen gjøres med særlig omtanke i for det som er igjen av
eksisterende terreng og vegetasjon. Bekken må få et løp mest mulig åpent og i dagen gjennom veganlegget. På
dette punktet må det påregnes parkmessig opparbeidelse av sideterreng og tilhørende anlegg, og med materialer
av høy kvalitet, med lokal forankring.

5.4 B4, Del 2 – Storemyr – Flyplassen

Fra Storemyr går alternativ B4 tungt, i dobbeltsidig skjæring frem til den kommer ut av Huseheia ved Vebekken.
Fra profilnr. 2900 til 3200 ligger vegen i sterkt sideskrått terreng, slik at venstre vegskjæring blir adskillig høyere
enn høyre, og dermed eksponeres mot områdene i nordvest og bebyggelsen rundt Ve skole.

Ved Vebekken går traséen på fylling før den trekkes ned under dagens nivå gjennom jordbrukslandskapet på Ve.

Videre går vegen ned til 3- 4 m under dagens nivå fram til overliggende rundkjøring som håndterer
lokalvegssystemet. Det er ikke forutsatt kobling mellom lokalvegsystem og ny Kjevikvei på Ve. Rundkjøringen og
lokalvegene vil ligge 3m over dagens terreng.

Modellutsnitt som viser B4
nordover fra Storemyr.
Hamrevann sees nede til venstre,
Vesvann til høyre.

Høyden på skjæringene er
mellom 10 og 25 meter. Traséen
utgjørt en markant fysisk barriere
i terrenget, men er, slik den
ligger forsenket i landskapet, ikke
svært eksponert mot
tilgrensende naturområde.

Ved Ve skole ligger traséen i
utkanten av Huseheia, der
terrenget går bratt ned mot
bygda. I det sideskrå terrenget
blir den høyre fjellskjæringen
eksponert mot det
lavereliggende området.
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Fra området ved Ve skole sees
fjellskjæringen som et
omfattende inngrep i Huseheias
skråning.

Gjennom Ve ligger vegen
nedsenket i forhold til
jordbrukslandskapet. På den
måten er visuell eksponering mot
omkringliggende områder
redusert, selv om anlegget
tydelig fremstår som en rett grøft
i landskapet sett fra et
høyereliggende standpunkt.

Figur 15: Geometritegning for ny veg i alternativ B4 der røde linjer viser veiomlegginger. (I øst møtes dagens rv. 41,
retning sør, fv. 2 Dønnestadvegen og lokalvegen til Ve i en rundkjøring på lokk over ny rv. 41. I vest er en
rundkjøring mellom ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41, retning nord. Nord er ned på ortofotoet.)

Elva krysses diagonalt og meget tett på eksisterende bro. Landfeste på Bøen kommer i dette alternativet i et
område med landskapsmessig lokalt høy verdi. De meandrerende elvene på Bøen har sitt utløp til Topdalsvelva
ved Bullverket / Bøens brygge. Her ligger elveosen i en markert sideravine til Topdalselva. Vegtraséen lander på en
fylling i dette avgrensede, nedsenkede landskapsrommet, før den treffer dagens øvre terrengnivå, og møter
lokalvegssystemet i plan. Videre sving krysser meandrerende elvedrag på tre steder. Dette området er i
reguleringsplanen vist som trafikkområde for flyplassen. Videre har vegen tilsvarende forløp som B3 frem mot
flyplassterminalen.
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Modellutsnitt som viser hvordan
B4's bro lander på fylling i
ravinen ved Bøens brygge, og
deretter treffer dagens
terrengnivå ved krysset med
lokalvegen. Videre mot flyplassen
forårsaker B4 de samme
terrenginngrepene som B3.

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

B4, del 2

6 Topdalselva M/S Diagonal brokryssing tett på dagens bro, men i samme høyde.
Anleggene skiller seg fra hverandre i skala, linjeføring og tidsbilde,
noe som gjør den tette plasseringen utfordrende. Samtidig gjør en
samling av anlegg at en mindre del av elverommet berøres.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

- -

7
7a

Kjevik flyplass
Flyplassflaten

L/M

På flyplassflaten har vegen mindre skråningsutslag, og gir derfor
lite omfang 0

8
8a

Kjevikheia – Borgeheia
Ulvåsen - Borgeheia

M Sterkt eksponert skråning får rettlinjet veg med mye skjæring på
innsiden og en del fylling på utsiden. Forutsatt at det er løsmasse-
skjæringer (som vist i modellen) kan disse tilpasses terrenget til en
viss grad. Tiltaket vurderes å ha middels negativt omfang.

- -

9 Bøen - Ryen M/S Alternativ B4 berører dette delområdet kun i ravinen ved Bøens
Brygge. Lokalt har tiltaket stort negativt omfang for
landskapsbildet, ved at bekkeløp og ravinens kant blir borte under
vegfyllingen, slik at sammenhengen i det karakteristiske
landskapet viskes ut.

- - -

11 Ve M/S Vegen utgjør en grøft gjennom det flate landskapet, og forårsaker
et lokalvegkryss som bygges opp over dagens terreng. I et
landskap med åpne og lange siktlinjer vil dette være synlige
inngrep på tvers av landskapets form, skala og linjer. Anlegget
vurderes å ha middels til stort negativt omfang i delområdet.

- - -

12
12a

Ve skole – Myrane
Myrane

M Alternativet ligger i overgangen mellom Myrane og Huseheia. i
denne delen av traséen ligger vegen i sideskrått terreng med
eksponert skjæring ut mot bebyggelsen ved Ve skole. Terrenget er
skogkledd med relativt korte siktlinjer, og tiltaket vurderes her til å
være av middels til stort negativt omfang.

- -/- - -

13
13a

Hamreheia – Huseheia
Heia

M Alternativet ligger i overgangen mellom Myrane og Huseheia.
Samme vurdering som for 12a, men tiltaket eksponeres ikke mot
dette delområdet (heia). Traséen vurderes derfor her til å være av
middels negativt omfang.

- -

16
16a

Ravnåsen - Storemyr
Storemyr - Lauvåstjønn

M Nord for krysset på Storemyr går vegen i dobbeltsidig skjæring.
Anlegget er lite eksponert utover delområdet, men utgjør lokalt et
tydelig kutt på tvers av landskapsformen, som sammen med
kryssområdet vurderes til å være av middels negativt omfang.

- -
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Avbøtende tiltak:

Linjeføringen ved Huseheia bør vurderes i forhold til å redusere høyde og sammenhengende lengde på
fjellskjæring.

5.5 B6, Del 2 – Storemyr – Flyplassen

Krysset ved Storemyr ligger i dette alternativet noe lenger vest enn i de to foregående alternativene, og traséen
går videre på vestsiden av Huseheia, nærmere Hamrevannet. Den kommer ikke helt i nærføring med vannet, men
vil kunne oppleves fra vannets nordøstlige deler – litt avhengig av hvor tett vegetasjonen er. Traséen går lettere
gjennom skogsterrenget enn B4, og utgjør ikke et like markant kutt i landskapet. Mellom Hammerfjellet og
Huseheia ligger den uten store terrengutslag, og tilpasser seg terrenget godt i dette landskapsmessig viktige
punktet (silhuetten fra Kjevikheia).

Videre ligger traséen i leiet til Hamrevannsbekken et lite stykke før den svinger østover, går i skjæring gjennom et
tun og på fylling over Vesbekken ned mot sletta på Ve. Der legges traséen mellom Vesbekken og dagens veg.
Traséen legges lavt, 3- 5 meter under dagens terreng gjennom jordbrukslandskapet. Dagens veg fjernes på et
stykke, og lokalvegene legges tett inn mot den nye traséen frem til en rundkjøring over hovedvegen, ca 3 meter
over dagens terrengnivå. Heller ikke i dette alternativet er det aktuelt å knytte lokalvegsystem og Kjevikveien
sammen på Ve.

Modellutsnitt som viser B6
nordover fra Storemyr.
Hamrevann til venstre og
Vesvann til høyre i bildet.
Traséen ligger med tosidige
skjæringer, men de er jevnt over
lavere enn i Alt B4.

Kløften mellom Hammerfjellet
(til venstre) og Huseheia. Traséen
ligger godt i terrenget, uten store
terrengutslag.
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B6 sett fra nord, ved Ve.
Alternativet legger seg over et
gårdstun og krysser både
Hamrevannbekken og
Vesbekken. Linjen ligger
imidlertid godt i landskapet, og
følger terrengets form.

Traséen ligger lavere enn dagens
terreng, og fremstår som en
markert grøft i det flate
landskapet.

Over Ve følger traséen
noenlunde dagens veg, men med
en stivere kurvatur. Dagens veg
over sletta vil legges om, og
arealet tilbakeføres til jordbruk.
Dermed vil det være færre
markante linjer som konkurrerer
om plassen på sletta. Ved
kryssing av Topdalselva vil
imidlertid dagens anlegg bli
liggende, og de to broene vil
oppleves i sammenheng.
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Figur 16: Geometritegning for ny veg i alternativ B6 ved Ve og Bøen der røde linjer viser veiomlegginger. (I øst
møtes dagens rv.41, retning sør, fv. 2 Dønnestadvegen og lokalveg til Ve i en rundkjøring på lokk over ny rv. 41. I
vest møtes ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41, retning nord. Nord er ned på ortofotoet.)

Fra rundkjøringen på Ve følger B6 tilsvarende trasé som B4. Den skrå broen, landfestet i ravinene ved Bøens
brygge og terrenginngrep langs Kjevikheia har tilsvarende omfang som beskrevet i avsnittet foran (Del 2, Alt B4)

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

B6, del 2

6 Topdalselva M/S Diagonal brokryssing tett på dagens bro, men i samme høyde.
Anleggene skiller seg fra hverandre i skala, linjeføring og tidsbilde,
noe som gjør den tette plasseringen utfordrende. Samtidig gjør en
samling av anlegg at en mindre del av elverommet berøres.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

- -

7
7a

Kjevik flyplass
Flyplassflaten

L/M På flyplassflaten har vegen mindre skråningsutslag, og gir derfor
lite omfang

0

8
8a

Kjevikheia – Borgeheia
Ulvåsen - Borgeheia

M Sterkt eksponert skråning får rettlinjet veg med mye skjæring på
innsiden og en del fylling på utsiden. Forutsatt at det er løsmasse-
skjæringer (som vist i modellen) kan de til en viss grad tilpasses
terrenget grad. Tiltaket vurderes å ha middels negativt omfang.

- -

9 Bøen - Ryen M/S Alternativ B6 berører delområdet kun i ravinen ved Bøens Brygge.
Lokalt har tiltaket stort negativt omfang for landskapsbildet, ved
at bekkeløp og ravinens kant blir borte under vegfyllingen, slik at
sammenhengen i det karakteristiske landskapet viskes ut.

- - -

11 Ve M/S Vegen utgjør en grøft gjennom det flate landskapet, og forårsaker
et lokalvegkryss som bygges opp over dagens terreng. I et
landskap med åpne og lange siktlinjer vil dette være synlige
inngrep. Anlegget er i dette alternativet lagt mer i tråd med
landskapets linjer, selv om skalaen også her bryter med stedets
øvrige innhold. Anlegget vurderes å ha middels negativt omfang.

- - /- - -
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13
13a

Hamreheia – Huseheia
Heia

M Alternativet ligger forholdsvis lett og lite eksponert gjennom den
skogkledde heia. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

-

13b Hammerfjellet M/S B6 ligger godt i landskapet forbi foten av Hammerfjellet. Anlegget
utgjør en fysisk barriere, men har ikke omfattende visuelle
konsekvenser i dette delområdet. Omfanget vurderes derfor som
lite negativt.

-

14 Hamrevann M/S B6 ligger i randsonen til Hamrevann, og har ingen fysiske inngrep
mot vannet. Området er skogdekket, noe som reduserer også den
visuelle påvirkningen av vegen. Omfanget vurderes som intet til
lite negativt i dette delområdet.

0/-

16
16a

Ravnåsen - Storemyr
Storemyr - Lauvåstjønn

M Nord for krysset på Storemyr går vegen i dobbeltsidig skjæring, -
lavere enn i B4. Anlegget er lite eksponert utover delområdet,
men utgjør lokalt et kutt på tvers av landskapsformen, som
sammen med kryssområdet vurderes til å være av lite til middels
negativt omfang.

-/- -

Avbøtende tiltak

Dette alternativet har et potensial for landskapstilpasset linjeføring, men oppnår ikke dette fullt ut på grunn av den
stive geometrien. Et åpenbart avbøtende tiltak ville være å ta skiftet i veggeometriske forutsetninger (vegklasse og
hastighet) før vegen kommer inn på flaten ved Ve, fremfor å vente til etter kryssing av Topdalselva. Med lavere
krav til hastighet og krappere kurvatur, lar anlegget seg bedre integrere i strukturene i kulturlandskapet.

5.6 C5 og C6, Del 1 – Timenes - Hamreheia

Figur 17: Geometritegning for ny veg i alternativene C5 og C6 ved Timenes, røde linjer viser nye av- og
påkjøringsramper i vegkrysset.

C- alternativene kobler seg mot E18 i Timeneskrysset. Krysset med ramper, konstruksjoner og sideterreng
dominerer allerede i dag dette landskapsrommet. En utvidelse forsterker veganleggets dominans med samme
formspråk, noe oppskalert og i et større omfang. Fra å være et to- plans kryss, legges det nå til en "fly- over" i et
nytt tredje plan. Denne avkjøringsrampen forankres i terrenget sørøst for vegen, før den krysser over E18. De to
rampene som skal av E18 til hhv. Kjevik og Sørlandssenteret, passerer 12 og syv meter over et jordbruksareal langs
E18. Alle rampene til kryssområdet representerer en utvidelse av veganlegget, og inngrep i terrenget rundt.
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Videre mot flyplassen følges dagens trasé frem til Lauvåsen- krysset. Den økte vegbredden i det relativt trange
daltverrsnittet gir en del skjæring i fjell. I tillegg senkes veglinjen for å gå under krysset med lokalvegen, slik at
traséen utgjør en kløft langs dalbunnen. Inn mot tunnelpåhugget tar traséen av fra dagens veg, og mot fjellsiden.
Arealet mellom kryssområdet og tunnelen blir i stor grad preget av ramper og konstruksjoner knyttet til
veganlegget.

Utvidelsen av Lauvåsen- krysset
innebærer en fletting av
avkjøringsrampe fra E18 og "fly-
over" i retning Kjevik. Dette gir
relativt store landskapstiltak
dersom de utføres med
tradisjonell fylling som vist på
modellen.

Modellutsnitt av C5/ C6 inn mot
tunnelpåhugget. Dagens veg sees
til venstre for ny linje. Traséen
senkes gjennom krysset, og ligger
som en kløft i terrenget.
Lokalveger og kryss ligger på
dagens terrengnivå.

Figur 18: Geometritegning for ny veg i alternativene C5 og C6 ved krysset til Hånesvegen og Lauvåsen, røde linjer
viser av- og påkjøringsramper, omlegging av lokalveger og rundkjøring på lokk over ny rv. 41.
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Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

C5,
del 1

C6,
Del 1

2 E18/ rv. 41 L Kryssutvidelsen ved Timenes er en forsterkning av de strukturer
som allerede dominerer dette landskapet.

Ved Lauvåsen- krysset utgjør det nye anlegget en langt mer
omfattende struktur enn dagens lokalvegbro. Her er omfanget
av tiltaket større. Totalt vurderes omfanget i dette delområdet
til å være lite til middels negativt.

- -

16
16a

Ravnåsen – Storemyr
Storemyr - Lauvåstjønn

M Tiltaket kommer så vidt i berøring med dette delområdet rundt
tunnelpåhugget. Her er et relativt omfattende anlegg med
påhugg og lokalveg over. Tiltaket berører imidlertid dette
delområdet kun helt perifert. Omfanget vurderes som intet til
lite negativt.

- -

5.7 C5, Del 2, Hamre – Kjevik,

Figur 19: Geometritegning for ny veg i alternativ C5 ved Hamre, røde linjer viser omlegging av dagens rv. 41 og
rundkjøring mellom ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41.

C5 kommer ut av tunnelen ved Kalvehaugen. Traséen ligger dypt over jordene og kutter dagens vegtrasé, før den
går ut på fylling over dagens terreng nærmere elva. Her blir det etablert rundkjøring med kobling mot dagens rv.
41, som skyves noe ut fra dagens linje. Vegen krysser over Topdalselva på rett bro i 17 meters høyde, og lander på
flyplassiden på en fylling. Broen danner et åpent spenn over elva, med god sikt på langs av elva og mot de
nærmeste breddene.
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Modellutsnitt av C5 ved
Kalvehaugen (Hamre).
Tunnelpåhugget ligger godt
integrert i åssiden. Utløpet
kommer ut i en ravinedal.
Traséen videre graver seg
gjennom løsmassene i
jordbruksflaten foran, før den
kommer ut på skråningen ved
elva, der det anlegges
rundkjøring med påkobling til
lokalvegen.

C5 sett fra Kjeviksiden av
Topdalselva. Lokalvegkrysset blir
liggende fremme på pynten mot
elva, ca 4- 5 meter over terrenget
i forkant, og 6-7 meter lavere enn
knausen i bakkant.

Kryssområdet ligger trukket inn
fra elvebredden, slik at denne
trolig kan ligge uberørt etter
tiltaket.

Fra Topdalselva oppleves
brospennet i Alt C5 som åpent og
skånsomt mot sideterrenget.

Dagsone: Videre mot flyplassen ligger traséen i en dobbel skjæring der den trapper seg ned mot kote 5 rundt
pynten sør for rullebanen. Her vil vegens sideareal danne ny strandlinje mot fjorden. Dette arealet er i
reguleringsplanen avsatt til trafikkformål.

Kulvert: Varianten med kulvert har likt forløp langs flystripa, men legges under sørenden av flyplassområdet
istedenfor rundt pynten av rullebanen.
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Modellutsnitt av C5D med trasé i
dagen langs rullebanen. Traséen
har liten påvirkning på
elvebredden ved brofestet, men
får et større omfang for enden av
flystripa, der den legges ut i elva/
fjorden.

Tiltaket innebærer noe mer
utfylling langs med rullebanen
(ved trærne på bildet), mens
traséen på spissen ligger over
dagens veg og strandlinje.
Strandlinjen består også i dag av
tekniske, utfylte skråninger.
Omfanget består derfor her først
og fremst i arealutvidelsen, mens
innhold og utforming ikke blir
vesentlig endret.

På nordvestsiden av rullebanen
er naturlig strandlinje med
bukter og knauser intakt i dag. I
dette området har traséen større
negativt omfang, da anlegget
legger seg over disse
småformene, og visker ut
landskapets preg. Daglinjen har
noe større utslag her enn
kulverttraséen.

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

C5D,
del 2

C5K,
Del 2

6 Topdalselva M/S Traséen utløser et nytt krysningspunkt over Topdalselva.
Broen ligger imidlertid høyt og fritt, med god avstand fra
elvebreddene, og på elvas smaleste punkt. Broen har intet til
lite negativt omfang.

I tillegg berøres elverommet i dagalternativet med utfylling i
elvemunningen. Dette snevrer elvemunningen noe inn, og
retter ut strandsonen mot utløpet av elva. Omfanget for C5D
er dermed noe større, og vurderes som lite negativt.

-/- - -
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7
7a

Kjevik Flyplass
Flyplassflaten

L/M Traséen bryter flatens plan, ved først å ligge med fylling og
deretter skjæring / kulvert. Dette er i ytterkanten av flaten, og
som en overgang mot den bevokste strandbredden. Omfanget
vurderes som lite negativt.

- -

7b Strandfjellet - Stovåsen M/S Vegens sideterreng kommer i konflikt med naturlig strandlinje.
Kulvertvarianten har noe mindre fyllingsutslag enn
dagalternativet.

Omfanget for C5D vurderes som middels negativt.

Omfanget for C5K vurderes som lite til middels negativt.

- - -/- -

10 Hamre M Tunnelpåhugget er godt integrert i åssiden, men vegtraséen
danner en tydelig grøft på tvers av terrengformen.
Kryssområdets dimensjon er lite forenlig med landskapets
skala, slik at det blir relativt omfattende terrengutslag rundt
kryssområdet. Anlegget vurderes til å ha middels negativt
omfang for dette delområdet.

- - - -

Avbøtende tiltak:

Vegen rundt pynten av rullebanen går i hovedsak på utfylte masser og areal regulert til trafikkformål. På
nordvestsiden ligger den imidlertid langs naturlig strandlinje. Her bør traséen trekkes bort fra strandlinjen, og
terrengutslag må fortrinnsvis løses med murer, og ikke fyllinger som visker ut landskapets småformer.

5.8 C6, Del 2, Hamre – Kjevik

Figur 20: Geometritegning for ny veg i alternativ C6 ved Hamre, røde linjer viser omlegging av dagens rv. 41 og
rundkjøring der ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41 møtes.
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C6 kommer ut av tunnelen noe lenger sør enn C5. Traséen kommer her ut på et sted der terrenget skråner nesten
jevnt mot elvebredden, med kun en begrenset flate ved kryssområdet. Utløpet ligger dypt inne i fjellsiden, med
lange forskjæringer frem mot rundkjøringen ved dagens veg. Broen ligger lavere enn i C5, på 13 meter. På
Kjeviksiden har C6 felles trasé med C5 både som daglinje og som kulvert- variant.

Modellutsnitt av C6 ved Hamre.
Tunnelpåhugget ligger dypt i
fjellskjæring på en terrengform
som strekker seg frem mot
elvebredden, og etterlater kun et
begrenset flatt areal til
kryssområdet. Broen strekker seg
direkte ut fra kryssområdet, og
oppbygningen for rundkjøringen
vil komme i nærføring med
dagens elvebredd.

Broen er lengere og lavere i C6
enn i C5. Fra elven oppleves
denne broen mer som en visuell
barriere enn broen i C5.

Modellutsnittet viser hvordan
brofestet på Kjeviksiden er
trukket inn fra elvebredden.
Fyllingen i bakkant ligger lite
eksponert mot elva, forutsatt at
vegetasjonen langs elvebredden
får utvikle seg som vist på bildet.

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

C6D,
del 2

C6K,
Del 2

6 Topdalselva M/S Traséen utløser et nytt krysningspunkt over Topdalselva.
Broen ligger ikke på elvens smaleste punkt, og blir dermed
lang. Kryssområdet på Hamre vil ligge eksponert mot
elvebredden, som en del av brofestet. Broen har for øvrig rett
geometri både horisontalt og vertikalt. Omfanget av broen
vurderes som lite til middels negativt.

- -/

- - -

- -
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I tillegg berøres elverommet i dagalternativet med utfylling i
elvemunningen. Dette snevrer elvemunningen noe inn, og
retter ut strandsonen mot utløpet av elva. Omfanget for C6D
er dermed noe større, og vurderes som middels negativt.

7
7a

Kjevik Flyplass
Flyplassflaten

L/M Traséen bryter flatens plan, ved først å ligge med fylling og
deretter skjæring/ kulvert. Dette er i ytterkanten av flaten, og
som en overgang mot den bevokste strandbredden. Omfanget
vurderes som lite negativt.

- -

7b Strandfjellet - Stovåsen M/S Vegens sideterreng kommer i konflikt med naturlig strandlinje.
Kulvertvarianten har noe mindre fyllingsutslag enn
dagalternativet.

Omfanget for C6D vurderes som middels negativt.

Omfanget for C6K vurderes som lite til middels negativt.

- - -/- -

10 Hamre M Tunnelpåhugget ligger i en fremskytende terrengform og får
lange og dype forskjæringer. Kryssområdet beslaglegger hele
flaten mellom åsrygg og elvebredd. Anlegget vurderes som
svært dominerende i landskapsrommet, og til å ha stort
negativt omfang for dette delområdet.

- -/

- - -

- -/

- - -

Avbøtende tiltak:

Det er lengden på forskjæringen til tunnelen som forårsaker det største negative omfanget av alternativ C6. En
reduksjon av denne er det tiltaket som i størst grad vil virke avbøtende på den negative konsekvensen, og det må
vurderes om man har virkemidler i forhold til fartsreduksjon og sikttiltak, som gjør dette mulig. I tillegg vil
utformingen av kryssområdet, med bruk av terrengmurer og konstruksjoner som reduserer arealbeslaget, kunne
dempe det negative omfanget.

5.9 F1

F1 er sammenfallende med B- alternativene i del 1, Skjøringsmyrkrysset – Storemyr. Fra Topdalselva er F1
sammenfallende med C5. I det videre omtales F1 der den går i egen trasé.

Figur 21: Geometritegning for ny veg i alternativ F1 ved Hamre, røde linjer viser omlegging av dagens rv. 41 og
rundkjøring der ny rv. 41, ny rv. 451 og dagens rv. 41 møtes.
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Fra krysset ved Storemyr går F1 sammenfallende med B6 frem mot Hammerfjellet. Her skiller de to traséene lag,
og F1 svinger vestover mot en sørlig kryssing av Topdalselva og flyplassen. Dette fører til at traséen går rett inn i
Hammerfjellet og skjærer den karakteristiske profilen med en dyp tosidig fjellskjæring. Videre kommer traséen ut
på Hamre gjennom tunene ved Kalvehaugen. Her legges traséen tungt gjennom jordbrukslandet, slik at den utgjør
en kløft i terrenget. Kryss med lokalveg ligger ved dagens veg, og traséen fortsetter i nok en skjæring gjennom
knausen på utsiden av vegen før den går over i bro over Topdalselva. Broen lander på Kjeviksiden på samme sted
som C5. Broen er imidlertid både lengre og høyere (19 m) enn i C- alternativet.

Modellutsnitt av F1 ved
Hammerfjellet. Traséen skjærer
gjennom fjellet i tosidig skjæring.

Skalken som står igjen på utsiden
av traséen skjermer og demper
noe av inntrykket av skjæringen,
men fjellets profil er kuttet.

F1 skjærer gjennom tunene ved
Kalvehaugen, forårsaker tydelige
sår i terrenget og går høyt over
Topdalselva. Traséen fremstår
svært eksponert i dette
landskapsrommet.

Fra Topdalselva gjør den høye
broen at sikten ivaretas gjennom
elveløpet.
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Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

F1D F1K

6 Topdalselva M/S Traséen utløser et nytt krysningspunkt over Topdalselva. Broen
ligger imidlertid høyt og fritt, og med god avstand fra
elvebreddene. Omfanget vurderes som lite negativt.

I tillegg berøres elverommet i dagalternativet med utfylling i
elvemunningen. Dette snevrer elvemunningen noe inn, og retter
ut strandsonen mot utløpet av elva. Omfanget for F1D er
dermed noe større enn omfanget for F1K, og vurderes som lite
til middels negativt.

- - -/- -

10 Hamre M Traséen deler opp både bebyggelse og landskapsstrukturer, og
danner en grøft på et svært eksponert punkt i dette landskapet.
Omfanget vurderes som stort negativt.

- - /

- - -

- - /

- - -

13
13b

Hamreheia – Huseheia
Hammerfjellet

M/S Traséen går på tvers av en viktig landskapsform, og ødelegger
med det en karakteristisk silhuett. Omfanget av F1 vurderes som
stort negativt i dette delområdet.

- - - - - -

Avbøtende tiltak:

Traséalternativet bør vurderes lagt med en sørligere bane etter Storemyr, der traséen legges i tunnel gjennom
Hamreheia, med utløp nærmere C5 sitt tunnelpåhugg på Hamre. Alternativet unngår da de to største
konfliktområdene langs denne traséen: Hammerfjellets silhuett og tunene ved Kalvehaugen.

5.10 F3

F3 er i hovedsak et tunnelalternativ. Det er sammenfallende med C5 i nordre dagsone. Her omtales derfor kun
søndre dagsone, som består av kryssområdet ved Skjøringsmyr og tunnelpåhugget ved Ravnåstjerna.

Figur 22: Geometritegning for ny veg i alternativ F3 ved Skjøringsmyr, røde linjer viser utvidet kryss på E18 med av-
og påkjøringsramper
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Kryssområdet, som i dag er et toplanskryss, blir kraftig utvidet med to nye rundkjøringer og et tredje plan;
rampene som utgjør koblingen mellom E18 og Kjevikveien. Tunnelpåhugget ligger i sørhellingen på Ravnåsen, skilt
fra kryssområdet av lavbrekket der Ravnåstjerna ligger. Traséen forutsetter et omfattende veganlegg lagt over og
mellom de to tjernene, bestående av fire ramper i ulike høyder og med ulik kurvatur. I tillegg ligger vestre
rundkjøring i strandsonen til Store Ravnåstjerna. Dette kommer totalt sett til å endre på landskapsrommet de to
tjernene ligger i. Det får også følger for sammenhengen i det blågrønne draget som strekker seg fra disse tjernene
til Vesvann.

Krysset ved Skjøringsmyr blir
kraftig bygget ut, og
tyngdepunktet blir liggende ute i
det som i dag er Ravnåstjerna.

Terrengendringen sett fra
nordøst, der turstien og
vannstrengen mellom
Ravnåstjerna og Eiesdalstjern
sees i dalbunnen.

Nr. Delområde navn Verdi Omfang

Konsekvens

F3

2 E18/ rv. 41 L I dette delområdet innebærer utvidelsen av krysset "mer av det
samme", en forsterkning av de strukturene som allerede
dominerer landskapet her. Omfanget vurderes som lite negativt.

-

17 Ravnåstjerna –
Øygardstjern

M/S Anlegget vil dominere og endre landskapet rundt Ravnåstjerna.
Det vil bli svært eksponert i landskapsrommet, og endre de
sammenhengene som vannet skaper der i dag. Omfanget av
tiltaket er stort negativt i dette delområdet.

- - -

Avbøtende tiltak

Skjøringsmyrkrysset bør bygges med lette konstruksjoner, minst mulig fylling på tvers av daldraget, og det må
tilrettelegges for ferdsel og vannstrøm gjennom dalbunnen.
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5.11 Reiseopplevelse

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av omgivelsene sett fra vegen og vurderes for
strekningen i sin helhet. Reiseopplevelsen inndeles i meget god – god – mindre god.

Eksisterende trasé rv. 41

Dagens rv. 41 (alt. 0) tar av fra Timeneskrysset, går under motorvegen, gjennom rundkjøringer, videre i bunnen av
den forholdsvis trange Topdalen med vekselvis kulturlandskap, løvskog/ barskog og berg og næringsareal og frem
til Lauvåsen- krysset. Deretter går vegen ned gjennom skog med et tjern på høyre side og noen få bolighus.

Etterhvert får en de første glimtene av Hamresanden, fjorden og Kjevikheia forut på den ene siden av vegen, og
eneboligbebyggelse på østsiden. Vegen følger Hamresanden over såpass lang strekning at en får anledning til å se
ut på fjorden. Deretter får en Hamresanden camping på venstre side, jorder på høyre, men landskapet er
fremdeles åpent. Ved bensinstasjon og butikk, samt avkjørsel til Hamresanden, tetter bildet seg til noe, men en er
fort videre i forholdsvis storslått kulturlandskap med noen nærliggende tun langs vegen helt fram til sving mot
vest. Topdalselva er stort sett helt skjult fra vegen, kan bare anes mellom trærne på vinterstid.

Over dagens bro med Kjevikheia i bakgrunnen, tar en av til venstre mot flyplassen. Her er en lang strekning der
flyplassflaten med furuskogsli til høyre dominerer, samt noen militæranlegg. Strekningen har varierte synsinntrykk
og det er tilstrekkelig tid til å få med seg disse. Kjøreopplevelsen vurderes som god.

B3

Alternativet går ut fra Skjøringsmyrkrysset, tangerer det blågrønne draget Ravnåstjerna – Eiesdalstjern på fylling.
Noe utsyn over draget og heilandskapet før traséen går i dyp tosidig skjæring frem mot tunnel. Kommer fra tunnel
ut i dyp kløft gjennom kulturlandskap og berg fram mot elva, går på rett bro over til Bøen der den ligger omtrent
på dagens terrenghøyde, runder flyplassen og går langs Kjevikheia i en ensidig skjæring. Traséen gir få og korte
inntrykk av omkringliggende terreng. Man får noen glimt gjennom heilandskapet, men det er først fra Bøen og inn
til flyplassen at man har god mulighet for å orientere seg i landskapet.

Mindre god reiseopplevelse.

B4

Alternativet går ut fra Skjøringsmyrkrysset, tangerer det blågrønne draget Ravnåstjerna – Eiesdalstjern på fylling,
senere skjæring. Noe utsyn over draget og heilandskapet, senere forholdsvis kraftige skjæringer nordover fra
Storemyr og ned mot Ve. Traséen går dypt gjennom kulturlandskapet mot elva, under rundkjøring for lokalveger,
over diagonal bro tett på eksisterende, over Bøens brygge, deretter rundt flyplassen. Strekningen har mindre
variasjon i synsinntrykk og farten blir større enn på dagens vei. Noe sikt mot øvre del av Ve, deretter ikke kontakt
mot omkringliggende miljø før man er ute på broen.

Mindre god reiseopplevelse.

B6

Alternativet går ut fra Skjøringsmyrkrysset, tangerer det blågrønne draget Ravnåstjerna – Eiesdalstjern på fylling,
senere skjæring. Noe utsyn over draget og heilandskapet før traséen går videre over Storemyr i forholdsvis lave
skjæringer. Ligger lett i terrenget, og gir en fin innkjøring mot kulturlandskapet på Ve, der man også oppfatter
elverommet og flyplassen. For øvrig sammenlignbar med B4 fra rundkjøring og frem til flyplassen. Traséen ligger
lett i terrenget allerede fra utgangen av heiområdet, med god høyde over kulturlandskap og elv. Dette gir en
tilstrekkelig lang strekning med utsyn til at man rekker å oppfatte og orientere seg i landskapet.

God reiseopplevelse.

C5 D

Alternativet følger dagens veg, men i en betydelig oppgradert form (flyover, fire felt, toplanskryss Lauvås), frem til
tunnellinnsalg i Lauvåsen. Utløpet på Hamre er relativt godt terrengtilpasset, og vegen går på en luftig bro over
elva. Dagalternativet rundt flystripen gir et godt utblikk over fjorden på en lang strekning, noe som er positivt for
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opplevelse og orienteringsmulighet. Traséen gir bra variasjon i synsinntrykk, selv om farten blir større enn på
dagens vei.

God reiseopplevelse.

C5 K

Alternativet er tilsvarende C5D, men kulvertalternativet gir ikke den samme gode reiseopplevelsen. Uten den lange
dagsonene rundt flyplassen, oppleves denne reisen som mer oppbrutt, og mindre opplevelsesrik sett i forhold til
dagens reiseopplevelse.

Mindre god reiseopplevelse.

C6 D

Alternativet er tilsvarende C5 frem til utløp på Hamre. I dette alternativet munner tunnelen ut i en dyp
fjellskjæring frem mot rundkjøring og bro. Til tross for manglende opplevelse av kulturlandskapet på Hamre
vurderes også denne traséen til å gi bra variasjon i synsinntrykk, på grunn av den lange dagsonen rundt flyplassen.

God reiseopplevelse.

C6 K

Alternativet er tilsvarende C6D, men kulvertalternativet gir ikke den samme gode reiseopplevelsen. Uten den lange
dagsonene rundt flyplassen, oppleves denne reisen som mer oppbrutt, og mindre opplevelsesrik sett i forhold til
dagens reiseopplevelse.

Mindre god reiseopplevelse.

F1 D

Alternativet har tilsvarende reiseopplevelse som B- variantene frem til Storemyr. Deretter går F1 i dype skjæringer,
særlig gjennom Hammerfjellet. Her vil man rett frem langs linjen få sikt mot flyplassen, men traséen fortsetter
tungt inn gjennom kulturlandskapet på Hamre, og gir lite kontakt med omkringliggende miljø. Fra elvekryssingen er
traséen lik C5. Dagalternativet rundt flystripen gir et godt utblikk over fjorden på en lang strekning, noe som er
positivt for opplevelse og orienteringsmulighet. Det er dette sammen med sikten oppe fra Hammerfjellet, som
sikrer at man langs linjen har en orienteringsmulighet og en opplevelse av omgivelsene.

God reiseopplevelse.

F1 K

Alternativet er tilsvarende F1D, men kulvertalternativet gir ikke den samme gode reiseopplevelsen. Uten den lange
dagsonene rundt flyplassen, oppleves denne reisen som mer oppbrutt, og mindre opplevelsesrik sett i forhold til
dagens reiseopplevelse.

Mindre god reiseopplevelse.

F3 D

Alternativet går nordover, ut fra Skjøringsmyrkrysset, på en stor fylling over Ravnåstjerna før den går inn i lang
tunnel med utløp på Hamre. Deretter er den identisk med C5D. Reiseopplevelse har man i dette alternativet kun
fra Hamre og frem til flyplassen. I denne dagsonevarianten vurderes ikke fordelen ved traséen rundt flystripen som
stor nok til å veie opp for den lange tunnelstrekningen i forholdt til opplevelseskvalitet.

Mindre god reiseopplevelse.

F3 K

Tilsvarende reiseopplevelse som F3D, men uten dagsone rundt flystripen gir denne varianten en lite opplevelsesrik
tur, som oppleves som oppbrutt og lite stedsorienterende.

Mindre god reiseopplevelse.
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5.12 Sammenstilling - samlet konsekvensvurdering

Korridor B C F

Nr.
Alternativ

Delområde
B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

1 Timenes sør

2 18 / rv. 41, jfr.17 - - - - - - - - - - -

3 Lauvåsen

4 Moneheia

5 Hamresandbukta

6 Topdalselva
-/- - - - - - -/- - -

- -/
- - -

- - - - -/- - -/- - -

7
7a

Kjevik flyplass
Flyplassflaten

0 0 0 - - - - - - - -

7b Strandfjellet/ Stovåsen - - -/- - - - -/- - - - -/- - - - -/- -

7c Flyplassbebyggelsen

8
8a

Kjevikheia – Borgeheia
Ulvåsen - Borgeheia

- - - - - -

8b Espelunden - Kjevikheia

9 Bøen - Ryen - -/
- - -

- - - - - -

10 Hamre
- - - -

- -/
- - -

- -/
- - -

- -/
- - -

- -/
- - -

- - - -

11 Ve
- - -

- -/
- - -

12
12a

Ve skole – Myrane
Myrane

- -
- -/
- - -

12b Gjesdalen - - -

13
13a

Hamreheia – Huseheia
Heia

- - - - -

13b Hammerfjellet - - - - - - -

14 Hamrevann 0/- 0/- 0/-

15 Vesvann

16
16a

Ravnåsen - Storemyr
Storemyr- Lauvåstjønn

- - - - -/- - - - - - - - - -

16b Ravnåsen

17 - Øygardstjern - - - - - - - - - - - - - - - -

18
18a

Østerskog – Langåsen
Skoglandskapet

-/- - -/- - -/- - -/- - -/- -

18b Tømmeråsen

Samlet konsekvens
landskapsbilde

- -/
- - -

- - - - - - /- - - - - -/- -
- -/
- - -

- - - - -/- -

Reiseopplevelse ÷ ÷ 0 0 ÷ 0 ÷ 0 ÷ ÷ ÷

SAMLET KONSEKVENS
- - - - - - - - - /- - - /- - - - - -

- -/
- - -

- -/
- - -

- - - -

RANGERING 10 11 7 1 2 3 4 8 9 5 6
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Samlet konsekvens for landskapsbildet oppsummeres for hvert alternativ ved at det tas en vurdering av
gjennomsnittlig konsekvensgrad, justert for hvor mange områder som rammes, og hvor dette gir størst
konsekvenser. Deretter legges vurderingen av reiseopplevelse inn. Denne vurderes kun på en tredelt skala, veldig
god, god eller mindre god sett i forhold til dagens reiseopplevelse. De nye traséene blir vurdert med en ÷ dersom
reiseopplevelsen blir mindre god enn langs dagens veg, en 0 dersom den er sammenlignbar, eller med en + dersom
den blir bedre.

Reiseopplevelsen brukes til å justere konsekvensgraden fra landskapsbildet. Der reiseopplevelsen blir dårligere enn
dagens, kan alternativets totale konsekvensgrad trekkes noe ned. Der reiseopplevelsen blir lik, beholder
alternativet vurderingen gjort ut fra landskapsbildet. Justeringen av konsekvensgrad gjøres skjønnsmessig etter en
vurdering av hvor stor betydning reiseopplevelsen har for det enkelte alternativ.

Alternativ F3 skiller seg noe ut i denne justeringen. Den lange fjelltunnelen gjennom heia gjør at traséen totalt sett,
uavhengig av daglinje eller kulvertløsning ved rullebanen, vurderes å gi en dårligere reiseopplevelse enn dagens
veg. Det er imidlertid gode opplevelseskvaliteter i dagsonen for dette alternativet. Denne reiseopplevelsen blir
redusert ved kulvert- varianten. Det er derfor kun det alternativet som får justert total konsekvensgrad av F3-
variantene.

Vurderingen av reiseopplevelse bidrar for alle alternativene til å endre rangeringen mellom daglinje og
kulvertvariant. Det er gjort en avveining mellom verdien av reiseopplevelse og orienteringsmulighet langs traséen
kontra det fysiske inngrepet daglinjen rundt rullebanen innebærer. For landskapsbildet er dette elementet vurdert
å ha et lite negativt omfang mot elverommet, og et noe større omfang enn kulvertvarianten for strandlinjen i
nordvest. Totalt sett er det små marginer mellom konsekvensen av kulvert og av daglinje sett i forhold til
landskapsbildet. For reiseopplevelse derimot er det større forskjell på omfanget av en daglinje kontra en
kulvertløsning. Reiseopplevelsen tillegges derfor ekstra vekt i rangeringen av alternativene.

5.13 Konsekvens for landskap, samlet vurdering

Generelt kommer C- alternativene best ut i forhold til landskapsbilde. C5 med daglinje vurderes som det mest
skånsomme og det mest opplevelsesrike alternativet.

B- alternativene gir størst konflikt i forhold til landskapsbildet, med B4 som den verste. De største konfliktene i
dette alternativet kommer på de mest eksponerte stedene Ve og Bøen, der linjen har dårlig tilpasning til
eksisterende strukturer.

F- alternativene er en mellomting av de andre hovedkorridorene. F1 er en syntese av B6 og C5, men kommer
dårligere ut enn begge disse alternativene i forhold til landskapstilpasning. F3 skaper store konflikter i sør, men
berører til gjengjeld færre sårbare områder ved at den går i tunnel gjennom heia. Den kommer derfor relativt bra
ut i konsekvensgrad.
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