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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 

Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet landskapsbilde i henhold til planprogrammet som er 

fastsatt av Haugesund kommune og Sveio kommune.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 

Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for landskapsbildet har vært Anette Flesjø.  

 

Desember 2017 

Haugesund
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 

av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 

Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. Strekningen fv. 47 Fagerheim- Ekrene er et av 

prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

Det er et hovedalternativ for den nye vegen, med tre underalternativer 1A, 1B og1C på delstrekningen 

mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en kort miljøtunnel, 50 meter 

lang, ved Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

1.2 Metode 

Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre som følger Statens vegvesens 

håndbok V712:  

› Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. 

› Trinn 2 omfatter en vurdering av omfang (positivt eller negativt) som det planlagte tiltaket 

medfører. 

› Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. 

Konsekvensen er basert på å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. Alle tiltak 

som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak 

som fagutreder foreslår skal omtales som forslag til avbøtende eller kompenserende tiltak. 

1.3 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet starter ved Fagerheim i sør i overgangen mellom det tettbygde bylandskapet i Haugesund 

og fortsetter gjennom spredtbygd jordbrukslandskap, fram til Ekrene. Området omtales som 

Haugalandet, og er karakterisert av småkupert terreng; hauglandskap eller heiområder. Tiltaksområdet 

fremstår i dag hovedsakelig som landlig, og det tradisjonelle lyngheilandskapet er fortsatt tydelig med 

gode estetiske kvaliteter. Dagens fylkesveg til dels slynger seg gjennom det småkuperte 

hauglandskapet i planområdet. Området er i dag preget av gjengroing, og overordnede planer har åpnet 

opp for tiltagende utbygging langs traséen for ny fylkesveg.  
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1.4 Konsekvensutredning 

1.4.1 Samlet konsekvens og rangering 

Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 

Underalternativ 1A 

I underalternativ 1A ligger vegen i dagen, med en kort miljøtunnel (50 m lang) ved Halsane. Høyere 

vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 

oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen.  

Underalternativ 1B 

I underalternativ 1B er vegen er lagt i tunnel i Halsane - området. Høyere vegstandard gir en oppdeling 

av slettene ved Fagerheim. Fylkesveg i tunnel gjennom Halsane endrer i liten grad landskapsbildet da 

terrenget bevares i strekket.    

Underalternativ 1C 

I underalternativ 1C er vegen lagt i dagen (uten miljøtunnel eller tunnel) ved Halsane. Høyere 

vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 

oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen. 

Tabell 1-1 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekning 1 

Fagerheim – Ekrene. 

 

Underalternativ 1B er rangert høyest for delstrekning 1, med liten – middels negativ konsekvens. Både 

underalternativ 1A og 1C er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for delstrekningen, og er 

dermed rangert likt.  

Reiseopplevelsen er derimot i alternativ 1B noe mindre attraktiv enn i alternativene 1A og 1C. Samlet 

sett vil alternativ 1B anbefales gjennom delstrekning 1 for temaet landskapsbilde.  

Landskapsbilde 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

 Middels negativ  

( - - )  

Liten - Middels negativ  

( - / - - ) 

Middels negativ 

(  - - ) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

2 1 2 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  

Det er bare ett alternativ for delstrekning 2. Fylkesvegen ligger delvis som en utvidelse av eksisterende 

fylkesveg, og delvis i omgivelser som ikke er berørt av dagens fylkesveg, der tiltaket gir store 

endringer i terreng og landskapets romlige og estetiske karakter. Dette gjelder særlig i kryssområdene 

ved Saltveit og Ekrene, bro over Søre Våge, og ved massedeponiet ved Håvåsen. Også generelt langs 

traséen vil ny fylkesveg med høyere standard, bli et mer iøynefallende element i landskapet enn 

dagens veg, med gjennomgående skjæringer og fyllinger.  

 

Reisende langs ny fylkesveg vil blant annet kjøre nært på Randivatn og få god utsikt over 

Kallandsvatnet og Viksefjorden fra broen, slik at ny fylkesveg vil gi en forbedret reiseopplevelse enn 

dagens.  

 

Tabell 1-2 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekningen 

Halsane – Ekrene. 

 

1.4.2 Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen.  

Alternativ 1 har for alle underalternativene, en samlet middels til stor negativ konsekvens for 

landskapsbildet. 

Selv om underalternativ 1B gir lavere konsekvensgrad for delstrekning 1, enn alternativ 1A og 1C, er 

samlet konsekvens for alle alternativene vurdert til å være middels til stor negativ. Delstrekning 2 er 

mye lengre enn delstrekning 1 og dermed vekta tyngre. I delstrekning 2 har tiltaket så omfattende 

terrengendringer, at lavere konsekvensgrad i underalternativ 1 B ikke gir noen vesentlig endring for 

samlet konsekvens for underalternativene.  

Ny fylkesveg 47 er et stort tiltak som vil berøre og føre til omfattende endringer av romlige og visuelle 

kvaliteter i landskapet. Standardklassen for vegen gjør at linjeføringen vil bli adskillig stivere enn 

dagens fylkesveg. I delstrekning 2 gir spesielt fylkesvegen i ny trasè; over Saltveit, forbi Randivatnet 

og med deponi ved Håvåsen, i tillegg til bro over Kallandsvatnet og Viksefjorden omfattende 

terrenginngrep.  

 

  

Landskapsbilde 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 
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Tabell 1-3: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema landskapsbilde. 

 

 

1.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Ny fylkesveg er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 

landskapet. Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområdene, konstruksjoner og massedeponiet ved 

Håvåsen ha stor betydning.  I anleggsperioden vil terrengbearbeidelsen gi «sår» i landskapet, som i 

anleggsperioden vil være mer fremtredende enn i driftsfasen. Sårene vil sammen med visuell støy 

forårsaket av anleggstrafikken påvirke landskapsbildet negativt. 

1.6 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er foreslått for å ivareta viktige landskapselementer, tilpasse veganlegget best mulig 

til eksisterende terreng og sørge for rask tilbakeføring av vegetasjon. Planer for massehåndtering og 

marksikring vil være sentrale i å koordinere riggområder og anleggsgjennomføring med en 

skånsomhet for, og tilpasning til, eksisterende landskap. 

 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Middels negativ  

( - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 

Underalt. 

1B 

Liten - Middels negativ  

(-/ - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Middels negativ 

( - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 

av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 

Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 

oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 

sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 

Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 

varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 

løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 

med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 

www.miljostatus.no) 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

11 

Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 

midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 

er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 

deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 

nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 

før den krysser dalen ved Søre Våge på bro. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 

stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 

tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 

ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 

Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 

fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 

sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 

planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en kort miljøtunnel med 50 

meters lengde ved Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

2.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 

utbyggingsalternativ. 0-alternativet er i dette prosjektet definert som dagens veg med forventet 

trafikkøkning i år 2040, og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. 

Konsekvensutredningen bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner. 
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3 Innledning  

Formålet med analysen er å belyse verdiene i influensområdet, og vise hvordan tiltakets alternativer 

vil kunne påvirke landskapsbildet.  

Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

Offentlige dokumenter som underbygger dette finnes bl.a. i Den Europeiske landskapskonvensjonen 

(ELK, 2000): "Den Europeiske Landskapskonvensjonen har som hovedintensjon å styrke 

ivaretakingen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Dette vil føre til et sterkere fokus 

på verdiene i landskapet. Transportetatene vil ivareta hensynet til landskapsverdiene gjennom 

prosjektering, planlegging og forvaltning, både i by- og tettstedslandskapet og det landlige 

landskapet, i tråd med konvensjonens intensjoner." 

Fagtemaet landskapsbilde omhandler de visuelle, romlige og estetiske kvalitetene i omgivelsene og 

hvordan disse endres som følge av vegtiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse). 

I Statens vegvesen sin håndbok V712 defineres landskapsbilde som «et uttrykk for et områdets visuelle 

særpreg eller karakter …», og temaet landskapsbilde omtales som det visuelle bildet av landskapet. 

Håndboken gir fastsatte kriterier for vurdering av verdi og omfang for fagtemaet landskapsbilde.  

Landskap som begrep er i Den Europeiske landskapskonvensjonen (ELK) definert slik; «Landskap 

betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, og samspill 

mellom, naturlige og/ eller menneskelige faktorer». 

Plan- og bygningsloven henstiller til ivaretakelse av «estetisk utforming av omgivelsene» i 

formålsparagraf §1-1. 

 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 

Planprogrammet datert 1.12.2007 tok for seg en siling av ulike traséalternativ (I og II) og i denne 

konsekvensutredningen sammenstilles gjenstående alternativ med 0-alternativet. Det er disse 

traséalternativene som trekkes fram i utsnittet fra planprogrammet for temaet landskapsbilde; 

«Traséalternativ I og II vil ikke gi vesentlig forskjellige reiseopplevelse sett fra bilistens ståsted.  

På bakgrunn av en grov vurdering av mulige veglinjer vil de to alternativene være forholdsvis like i 

forhold til inngrep i landskapet. Den største forskjellen er kryssingen av Djupatjørn i alternativ II, 

som vil kunne gi uheldige inngrep. Alternativ II vurderes derfor til å gi noe større negative 

konsekvenser for landskapet enn alternativ I. 

Detaljerte konsekvenser i forhold til landskapet vil være avhengig av detaljutformingen. 

Temaet vil bli grundigere behandlet i forbindelse med konsekvensutredning.» 
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3.2 Influensområdet 

Influensområdet er alle arealer innenfor planområdet, og utenforliggende områder hvor foreslåtte tiltak 

vil være synlig fra omgivelsene, og hvor landskapsbildet vil bli påvirket. Influensområdet er delt inn i 

18 delområder med sammenfallende karakter, fordelt på de tre dominerende kategoriene naturpregete, 

spredtbygde og tettbygde områder. Inndelingen er i tillegg gjort etter faglig skjønn, utfra den naturlige 

sammenhengen i de ulike landskapsrommene, og vist i fig. 6-1 verdikart.  

 

3.3 Gjeldende rammer og premisser 

Statlige føringer 

Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. Offentlige 

dokumenter som underbygger målene finnes i: 

Plan og bygningslovens formålsparagraf (§1-1) 

I 2009 ble det iverksatt en ny plan og bygningslov. Det er vedtatt endringer i plan og bygningsloven 

som tydeliggjør at estetiske hensyn skal vektlegges i all planlegging og byggesaksbehandling. Dette 

fremgår i formålsparagrafen til lovteksten. 

Den europeiske landskapskonvensjonen 

I 2014 ble den europeiske landskapskonvensjon ratifisert i Norge. Den gir føringer for planlegging og 

forvaltning av landskap. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonallandskap, verne og 

pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i 

Europa. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

Loven gir regler om både bærekraftig bruk og vern av naturen. Målet med loven er at naturen med 

dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på for 

fremtiden. 

Stortingsproposisjon fra Klima- og miljødepartementet (Prop. 1S, 2014-2015) 

Denne stortingsproposisjonen består av fire deler og beskriver hovedutfordringer i miljøpolitikken. For 

landskap er spesielt de tre nasjonale målene i del III, kapittel 9 av interesse. Her kan spesielt nevnes 

mål 1.3 "Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar."  

Regionale planer  

Regional plan for Haugalandet – Haugalandet mot 2050 

Planen omfatter for både Hordaland og Rogaland fylke.  Regional plan for areal og transport på 

Haugalandet ble vedtatt i Rogaland fylkesting 15.juni 2016 og Hordaland fylkesting 5.oktober 2016.  

UTE i Rogaland, Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 (godkjent 24.10.2017). 

Planen er en revisjon av Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK 2005). 

Planen har sju hovedmål;  

› Å sikre god tilgang og miljøvennlig transport til friluftsområder,  
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› Å utvikle friluftstilbudet for barn, unge og grupper med spesielle behov, å opprettholde 

mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland,  

› Å sikre friluftslivet i nærmiljøet 

› Å styrke kunnskapen om friluftsliv, jakt og fiske   

› Å bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette for nye friluftsaktiviteter, og  

› Å sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning.  

Naturforvaltning er i planen forvaltning av natur og landskap. Planen skal være dokumentasjon for 

argumentasjon om å ta vare på naturen og friluftsområder. For landskap angir planen at metodikk for 

kartlegging og verdivurdering skal metodikk angitt i rapporten «Vakre landskap i Rogaland» legges til 

grunn. Et sammenhengende område som omfatter byheiene øst for Haugesund, strekker seg opp til 

Dyrskarhaugen, rett øst for planområdet ved Halsane. Området er markert som landskap med middels 

verdi i regionalplanen.  
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Kommunale planer og temaplaner for Haugesund kommune 

Kommuneplan for Haugesund, 2014-2030, (10.08.15) 

Planen legger til rette for areal til grøntstruktur i by og land. Av særlige viktige landskapstrekk som 

skal ivaretas, fremhever planen avgrensning mot Byheiene, vann og vassdrag, sjø og sund, strandsone, 

sammenhengende kulturlandskap og viktige bytrær. 

Kommuneplanen skisserer en framtidig utbygging midt i planområdet for ny fylkesveg, ved Saltveit 

skole, og legger premisser for en framtidig endring av landskapsbildet. Ved Fagerheim åpner også 

planen for utbygging av området øst for dagens fylkesveg mot Byheiene.  

 

Figur 3-1: Utdrag fra gjeldende kommuneplan for Haugesund kommune. 
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Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006- 2015 

Haugesund kommune har utarbeidet temaplan for grønnstruktur i Haugesund. Målsettingen er blant 

annet; "Kommunedelplan for grønnstruktur skal inneholde registreringer og analyser som kan være 

grunnlag for å sikre og forvalte en sammenhengende grønnstruktur, landbruks, natur- og 

friluftsområder, vann, elver og sjøområder." 

I temaplanen er det gjort registrering av biologisk mangfold, arealtyper, vegetasjonssammensetning, 

ferdselsårer og tilgjengelighet, og landskapsformer. Ut fra registreringene er det utarbeidet analysekart 

for landskap, biologisk mangfold og rekreasjon, der man har gjort en verdivurdering av alle arealene i 

kommunen. 

 

Figur 3-2: Analysekart for landskap er utarbeidet som en del av "Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006-2015", 

og viser verdifulle områder for landskap. Illustrasjon av vegtiltaket er lagt på kartutsnittet. Den røde 

streken viser hvor ny trasé er planlagt og svart ring viser omtrentlig plassering av kryssområder. 

Illustrasjonen er ikke i målestokk. Rødt felt viser områder med svært stor landskapsverdi, orange viser 

områder med stor landskapsverdi.  (Kilde: "Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006-2015.) 
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I forhold til temakartet for landskap, er hele planområdet i «områder med stor landskapsverdi», 

bortsett fra et stykke ved Halsane og noe nord for Halsane der terrenget ligger i direkte tilknytning til 

Byheiene mot øst, som er i kategorien «områder med svært stor landskapsverdi». 

Grønn plakat 

Den grønne plakaten representerer den samlede grønnstrukturverdien som fremkommer av 

verdiforholdene for landskap, naturforhold og rekreasjon. Mellom Fagerheim og Halsane, krysser 

fylkesveg 47 et område som i Grønn plakat er angitt å ha svært stor grønnstrukturverdi. Området øst 

for traséen til ny fylkesveg, fra Halsane til Randivatn, er markert som område med svært stor 

grønnstrukturverdi (mørk grønn farge). Resten av traséen ligger i områder som er vurdert til å ha stor 

grønnstrukturverdi. 

 

Figur 3-3: Illustrasjonen er basert på utsnitt fra "Grønn plakat" fra Haugesund kommune. Den røde streken viser 

omtrentlig hvor ny trasé er planlagt og svart ring viser ca. plassering av kryssområder. (Kilde: 

"Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006-2015.) 
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Kommuneplaner og temaplaner for Sveio kommune 

Kommuneplan for Sveio kommune 2011 – 2023 (vedtatt 03.10.2011)  

 

 

Figur 3-4: Utdrag fra kommuneplan for Sveio kommune, vedtatt 03.10.2011. 

Kommuneplanen åpner for utbygging på vestsiden av fylkesveg 47, rundt området ved Skult og 

Gullvegen. På østsiden viser hvite markerte felt de vedtatte reguleringsplanene for utbyggingsfeltene 

rundt Gjerdingstjørn og Ekrene industriområde.  
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4 Metode og datagrunnlag 

4.1 Generelt  

Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre som følger håndbok V712:  

› Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. 

› Trinn 2 omfatter en vurdering av omfang (positivt eller negativt) som det planlagte tiltaket 

medfører. 

› Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. 

Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang. Alle tiltak som inngår i 

investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som fagutreder 

foreslår skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. 

4.2 Datagrunnlag 

Vurderingene for landskapsbilde tar utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap i aktuelle databaser, vedtatte 

planer og registreringer.  Søk er gjort høsten 2016.  

4.3 Kriterier for verdi  

Verdivurderinger gjøres av enhetlige og avgrensede delområder innenfor influensområdet. 

Forvaltningsprioritet og bevaringsstrategi er en del av verdibegrepet.  I verdivurderingene er det 0-

alternativet som legges til grunn. Verdivurderingen er basert på fagtradisjon og overordnete, nasjonale 

føringer, med hensikt om å skille mellom verdifulle og mindre verdifulle delområder. 

Influensområdet er delt inn i mindre og enhetlige delområder, og avgrensningen av delområdene er 

gjort etter faglig skjønn og etter følgende områdetyper: 

1 Områder der naturlandskapet er dominerende. 

2 Områder i spredtbygde strøk. 

3 Områder i by og tettbygde strøk. 

For områder der naturlandskapet eller naturpregete landskaper er dominerende, fastsettes verdien 

ut fra en regional vurdering. Utgangspunkt for vurderingen er at et typisk landskap i regionen har 

middels landskapsverdi. Har området visuelle kvaliteter som er bedre enn det som er vanlig i området, 

får det stor verdi. Dersom området har lavere visuell opplevelsesverdi enn de omkringliggende 

områdene, får området liten landskapsverdi. Landskap som er unike i nasjonal sammenheng, vil ha 

stor verdi. Områder som ikke er vanlige i regionen, men som er vanlige i landet for øvrig, vil vanligvis 

få middels verdi. 

For områder med spredt bebyggelse fastsettes verdien på samme måten som beskrevet over. Verdien 

relateres også til en vurdering av samspillet mellom de bebygde elementene og deres omgivelser. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

20 

For områder i by og tettbygde strøk er utgangspunktet at et område med vanlige visuelle kvaliteter 

har middels verdi. Slike områder vil ofte ha en klar overordnet bebyggelsesstruktur, men der innslag 

av ulike elementer reduserer det visuelle totalinntrykket. Områder med svært gode visuelle kvaliteter 

har stor verdi. Slike områder vil ofte ha en klar byform/ bebyggelsesstruktur, der elementene spiller 

sammen med helheten og danner et visuelt harmonisk eller stimulerende helhetsinntrykk. Områder 

med liten verdi er som regel områder der det bebygde landskapet er "visuelt rotete", der elementene 

står uten sammenheng med hverandre og danner et visuelt dårlig helhetsinntrykk. 

Nasjonalt referansesystem for landskap, NRL (Puschmann, 2005) ligger til grunn for hva som er et 

typisk landskap i en region. NRL bygger på en romlig visuell inndeling av landskap. Norge er delt inn 

i 45 landskapsregioner og 444 underregioner.  

Verdien blir vurdert langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi. 

 

Tabell 4-1: Kriterier for verdivurdering (kilde: Statens vegvesen, håndbok V712) 

 

 

 

Figur 4-1 Skala for verdivurdering. (Statens vegvesen, håndbok V712). 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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4.4 Kriterier for omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene 

kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til 0-alternativet. Omfanget skal vurderes 

etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang.  

Det må begrunnes på hvilken måte tiltaket vil endre landskapsbildet. Et veganlegg vil påvirke et 

område gjennom direkte inngrep eller nærføring. Et tiltak vil endre det visuelle bildet av landskapet 

avhengig av: 

› Tiltakets lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplan. 

› Tiltakets dimensjon/skala i forhold til områdets dimensjon og skala. 

› Tiltakets utforming av konstruksjoner, materialbruk, kryssutforming og om utstyr/design er 

tilpasset omgivelsene. 

 

Tiltakets tilpasning med tanke på lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet skal 

vurderes for hvert delområde. Omfanget vil være:  

› Lite/intet omfang dersom tiltaket stort sett har en visuell forankring i landskapet/ stedet. 

› Negativt dersom et tiltak er dårlig tilpasset linjene i landskapet, ikke er forankret i 

landskapets/byens former, forårsaker skjemmende sår eller deler opp en enhetlig terrengform.  

› Positivt dersom tiltaket framhever typiske trekk ved landformen, for eksempel ved å tydeliggjøre 

naturlige skiller i landskapet, eller at veglinjen rydder opp i et ustrukturert område.  

Det skal vurderes hvor godt tiltakets dimensjon er tilpasset områdenes dimensjon/skala. Omfanget vil 

være:  

› Lite/intet dersom tiltaket stort sett står i et harmonisk forhold til landskapets/ stedets skala.  

› Negativt dersom et tiltak har en dimensjon som ikke harmonerer med skalaen i landskapet/ stedet.  

› Positivt i forbindelse med reparasjonstiltak som for eksempel at tverrsnittet blir smalere eller at 

utflytende kryss strammes opp. 

 

Det skal vurderes hvor godt tiltakets utforming i form av konstruksjoner, materialbruk, kryssutforming 

og utstyr/design er tilpasset områdene. Omfanget vil være: 

› Lite/intet dersom tiltakets utforming med konstruksjoner og utstyr er tilpasset eller underordnet 

omgivelsene. 

› Negativt dersom et vegtiltak har utstyr og konstruksjoner med dårlig design og/eller lav 

materialkvalitet, inneholder mange ulike elementer som er dårlig tilpasset hverandre m.m. 

› Positivt dersom et vegtiltak er utformet med et visuelt uttrykk som er tilpasset stedet, 

materialbruken er enhetlig og med god kvalitet, eller at konstruksjonene er godt formgitt og har et 

uttrykk som er tilpasset omgivelsene. 

 

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

 

                                                                                      ▲ 
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Figur 4-2 Skala for omfangsvurdering (Statens vegvesen, håndbok V712). 

Forutsetninger som er lagt til grunn for omfangvurdering 

Hvordan tiltaket blir seende ut i sin helhet ved ferdig opparbeidelse, vil i stor grad avhenge av 

overgangen til eksisterende omgivelser og tilpasningen til terrenget. Det er utarbeidet 

landskapstegninger for planen, som sikrer en god landskapstilpasning. Eksempelvis angir tegningene 

nok plass til at skjæringer avrundes og at fyllinger revegeteres og tilplantes. Det er i 

konsekvensutredningen lagt til grunn at tiltaket opparbeides med god terrengtilpasning i tråd med 

landskapstegningene. Det er valgt løsninger for utforming av konstruksjoner som broer, kulverter og 

lignende i forprosjektet for å oppnå lik utforming for like typer konstruksjoner. Utformingen er 

standardisert og ligger til grunn for vurderingene for landskapsbildet.  

4.5 Kriterier for konsekvens  

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for 

et område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i henhold til konsekvensvifta, som er 

definert av Statens vegvesen i håndbok V712 (Figur 4-3). 

Konsekvens angis på en skala fra meget stor positiv ( + + + + ) til meget stor negativ ( - - - - ). Dette er 

en 9- delt kategoriskala, der det i tillegg er anledning til å bruke trinnene mellom de 9 kategoriene, for 

eksempel "liten – middels negativ". 

 

Figur 4-3 Konsekvensvifte. Sammenstilling av verdi og omfang gir konsekvensgraden (Statens vegvesen, håndbok 

V712). 
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Figur 4-4 viser prinsippet for hvordan konsekvenser for ulike delområder sammenstilles og gis en 

samlet vurdering for hele alternativet. Tilslutt rangeres alternativene.  

 

Figur 4-4: Prinsippskisse av sammenstilling av delområder og rangering av alternativene (Kilde: COWI AS) 

 

Reiseopplevelse inngår som en tilleggsvurdering. Reiseopplevelsen defineres som den reisendes 

opplevelse av område og veg, sett fra vegen. Reiseopplevelsen skal vurderes i forhold til vegen i 0-

alternativet og reiseopplevelsen på eksisterende veg skal beskrives. 

Det skal vurderes om den nye strekningen totalt sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse enn 

avlastet veg, og hvor mye bedre eller dårligere reiseopplevelsen blir samlet sett i forhold til 0-

alternativet. 

Reiseopplevelsen skal vurderes etter en skala: positiv – lite/intet – negativ sammenlignet med 

reiseopplevelsen i nullalternativet.  

Ved vurdering av reiseopplevelsen vil fartsgrensen ha stor betydning. Mennesket må se en utsikt i 5 

sekunder for å danne seg et klart inntrykk av landskapsbildet. På høyhastighetsveger vil dimensjonene 

og avstandene oppleves som mindre enn på lavhastighetsveger, og jo lavere fart jo viktigere blir 

detaljene. Høyhastighetsveger har stiv kurvatur, og trafikantene fanger derfor inn mindre av 

omgivelsene i synsfeltet.  

4.6 Avgrensing av temaet 

En konsekvens skal bare telles én gang i en samfunnsøkonomisk analyse. Av den grunn er det viktig å 

være bevisst hvilke konsekvenser som skal behandles under de ulike temaene. I tabellen som følger er 

grensesnittet mellom de ulike ikke-prissatte temaene vist. For eksempel vil den kulturhistoriske 

betydningen av et kulturlandskap komme inn under fagtemaet kulturmiljø, mens det i denne rapporten 

vil være visuelle, romlige og estetiske vurderinger knyttet til kulturlandskapet.  
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5 Dagens situasjon  

Dagens landskap 

Planområdet starter ved Fagerheim i sør i overgangen mellom det tettbygde bylandskapet i Haugesund 

og fortsetter gjennom spredtbygd jordbrukslandskap, fram til Ekrene. Området omtales som 

Haugalandet, og er karakterisert av småkupert terreng; hauglandskap eller heiområder. Tiltaksområdet 

fremstår i dag hovedsakelig som landlig, og det tradisjonelle lyngheilandskapet er fortsatt tydelig med 

gode estetiske kvaliteter. Dagens fylkesveg til dels slynger seg gjennom det småkuperte 

hauglandskapet i planområdet. 

 

Figur 5-1: Jordbrukslandskapet på Fagerheim sett fra nordøst. (Foto: COWI). 

 I Følge nasjonalt referansesystem for landskap, NRL (Puschmann, 2005) er strekningen lokalisert i 

landskapsregion 20 "Kystbygdene på Vestlandet" og underregionen "20.1 Øygarden/Karmøy". Noe av 

det som karakteriserer landskapsregionen og tiltaksområdet er det ruglete, småskala terrenget med 

hauger og lave åser. Det er sparsommelig med løsmasser og der dette finnes består dette ofte av 

torvjord og lynghumus. Noen steder er det næringsrik grunn som gir frodig vegetasjon, og siden 

klimaet er sterkt oseanisk med milde vintre, finnes det stedvis arter som ikke tåler vinterkulde. 

Lyngheier, fukthei og myr har tidligere dominert det treløse landskapet som nå gror til med einer, løv- 

og barskog. En del av disse områdene er også gjødslet opp til jordbruk og er oppdyrka i forskjellig 

grad fra intensiv grasdyrking til grasrike beiteheier. Felt- og leplanting av innført gran finnes langs 

hele strekningen, og det finnes også mye bjørk og furu. Vann, tjern, bekker og elver preger landskapet, 

samt Viksefjorden som kommer inn fra vest.  

Landskapet er preget av berggrunnen, med gneis og granitt som dominerende bergarter, med enkelte 

markante topper som stikker opp over det ellers jevnhøye landet. Fjordene har en dominerende nord-

sørlig retning, og regionen har karakteristisk lyngheivegetasjon. På avstand vil landskapet oppleves 

som terreng med jevnt landskapsdrag, mens på nært hold vil landskapet oppleves som kupert og 

oppdelt, med lune og skjermede områder.  
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Figur 5-2; Planområdet ligger i landskapsregionen kystbygdene på Vestlandet, markert med rosa farge. Illustrasjon er 

laget med bakgrunn i nasjonalt referansesystem for landskap, NRL (Puschmann, 2005). NRL (Puschmann, 

2005) ligger til grunn for hva som er et typisk landskap i en region. NRL bygger på en romlig visuell 

inndeling av landskap. Norge er delt inn i 45 landskapsregioner og 444 underregioner.  Rød linje markerer 

ny trasé for fylkesvegen. (Kilde: skogoglandskap.no.)  

 

 

Figur 5-3: Haugene sett mot sør, (fra høyden like sør for Våge bru), man ser tydelig tegn til gjengroing av det åpne 

landskapet. (Foto: COWI) 

Det tradisjonelle kulturlandskapet har båret preg av beite, og har lenge vært åpent og treløst. Bruken 

av landskapet er endret, og i dag er det en klar tendens til gjengroing av det åpne landskapet. Ifølge 

NIBIO sin database kilden.no er hele området i fare for gjengroing, det tradisjonelle lyngheilandskapet 

sin åpne karakter er i ferd med å endres. Tiltagende utbygging vitner også om en pågående endring av 

landskapet. I planområdet, er det i kommuneplanene for Haugesund og Sveio åpnet for framtidig 

utbygging, slik at landskapet langs planlagt trasé kan stå ovenfor en transformasjon, fra landlig og 

spredtbygd, til tettbygd og mer bypreget. 
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Registreringskart 

På NIBIO sin database kilden.no, er det hentet ut kart for området som viser arealbruk, arealtype og 

type jordbruksareal.  

 

Figur 5-4: Registreringskart Corine land Cover 2012.  Rød strek viser trasélinjen for ny fylkesveg. (Kilde https:// 

kilden.nibio.no) 

 

 Figur 5-5: Registreringskart arealbruk. Rød strek viser trasélinjen for ny fylkesveg. (Kilde https:// kilden.nibio.no) 
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6 Konsekvensutredning alternativ 1 

 

Figur 6.1.Verdikart for influensområdet. Utarbeidet av COWI. 
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6.1 Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 

For delstrekningen er jordbruket dominerende, og det er et klart visuelt skille i landskapet mellom 

dyrket mark på slettene ved Fagerheim, og mer kupert høyereliggende terreng nord ved Halsane. Det 

kuperte landskapet utgjør ei ramme for slettene, og danner således et landskapsrom rundt 

jordbrukslandskapet som åpner seg mot sør. Nyere tett bebyggelse preger området sør for 

delstrekningen, og vitner om et landskap i en pågående transformasjonsprosess, der det bebygde 

området gradvis har strukket seg fra Haugesund og nordover. Fagerheim fremstår i dag som et grønt 

og jordbrukspreget skille mellom by og land. I kommuneplanen er området lagt til boligformål.  

Det er bare ett delområde for delstrekning 1, men tre underalternativ for delområdet.  

Dagens reiseopplevelse delstrekning 1  

 

Figur 6-2: Dagens fylkesveg ligger fint i landskapet og går gjennom et åpent jordbrukslandskap. Fagerheim gård 

ligger på venstre side av dagens fv. Sett fra sør mot nord. (Kilde Googlemaps.no) 

 

Vegen går i dag gjennom et stort og åpent jordbrukslandskap, med utsikt til Fagerheim gård og det 

mer kuperte terrenget ved Halsane og på nordøstsiden mot Byheiene. Vegen ligger fint i landskapet og 

bidrar til at dagens reiseopplevelse er god.  

 

6.1.1 Underalternativ 1A, L 1 Fagerheim – Halsane 

Dagens situasjon 

Landskapsrommet rundt Fagerheim avgrenses mot nord med et mer kupert og høyereliggende terreng 

mot Halsane, og er åpent mot sør. Slettene i området, som er i bruk til jordbruk, preger landskapet og 

får det til å framstå som grønt og frodig. Vest for fylkesvegen ligger Fagerheim gård med tradisjonelt 

hageanlegg, store trær og natursteinsgjerde mot vegen, og med en bebyggelse som står harmonisk i 

sine omgivelser. Ved Halsane er det noe spredt bebyggelse, og L1 Fagerheim – Halsane kan 

kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. 
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Figur 6-3: Området Fagerheim- Halsane sett fra østsiden av fylkesvegen på Halsane mot Fagerheim gård. Det 

høgereliggende kuperte terrenget danner et landskapsrom som er åpent mot det mer tettbebygde området 

sør for slettene ved Fagerheim. (Foto: COWI) 

Verdi 

Ved Halsane grenser delområdet mot Byheiene i øst, og grenser til og delvis inngår i området som er 

satt av i kategorien «områder med svært stor landskapsverdi» i analysekart for landskap. Analysekartet 

er utarbeidet som del av «Grøntstruktur i Haugesund, temaplan». Selv om deler av området er 

registrert med «svært stor verdi» i den kommunale temaplanen, er landskapet i delområdet vanlig i 

regionen. Jordbrukslandskapet og gårdsbebyggelsen på Fagerheim gir området en harmonisk visuell 

framtoning, og verdien er vurdert til middels.  

 

 

Omfang  

 

Figur 6-4: I alternativ 1A; Ny fylkesveg får en kraftigere visuell framtoning over slettene ved Fagerheim enn dagens 

fylkesveg. Virkningen av tiltaket over slettene er identisk for alle alternativene for delstrekningen. Sett fra 

øst mot nordvest, gården på Fagerheim litt til venstre for midt i bildet. (Illustrasjon: COWI.) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                ▲ 
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Figur 6-5: I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved Halsane, der 

ny fylkesveg deler opp den enhetlige terrengformen som er der i dag, og fører til omfattende tosidige 

skjæringer. Sett fra sør. (Illustrasjon: COWI) 

Tiltaket og planområdet starter i rundkjøringen ved Jovegen. Fra rundkjøringen er det planlagt tofelts 

veg, samt gang- og sykkelveg som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg rett sør for 

rundkjøringen ved Jovegen. Fra Fagerheim og de første hundre meterne nordover er ny fylkesveg en 

utviding av eksisterende trasé. Ved Halsane er det lagt inn en kort miljøtunnel på 50 meter og bro 

lengre nord (broen kommer inn under delområde L 2). Dagens fylkesveg ligger tett på Fagerheim 

gård, mens den nye vegen er flyttet litt lengre mot øst. Vegen blir liggende både bredere og høyere i 

landskapet enn dagens veg, og det etableres støyvoll mot øst som tilfører ytterligere bredde til 

veganlegget.  

Det er lagt voll med kjørbar gang- og sykkelveg på østsiden parallelt med fylkesvegen i strekket. 

Vollen fungerer som støyskjerm og er lagt med stigningsforhold 1:2 mot slettene på østsiden av 

tiltaket.  Gang- og sykkelvegen har en jevn stigning, og kobler seg på dagens fylkesveg ved Halsane, 

på østsiden av eksisterende knaus, og ligger godt tilpasset terrenget. De høyereliggende fjellknausene 

ved Halsane på østsiden av vegen, som ligger i direkte tilknytning til Byheiene, blir ikke direkte berørt 

av tiltaket.  

Ny fylkesveg får en kraftigere dimensjon, dette gir en kraftigere visuell framtoning over 

jordbruksarealet på Fagerheim enn fylkesvegen har i dag. Både parallell gang- og sykkelveg og 

støyvoll mot landbruksområdet fører til at tiltakets bredde vil endre veganleggets framtoning, og dele 

noe opp den enhetlige terrengformen som den store åpne sletta rundt Fagerheim gård utgjør. Tiltakets 

dimensjon står likevel ikke i stor kontrast til dimensjonen i landskapsrommet, som er stort og åpent.  

Gjennom Halsane skjærer ny fylkesveg seg gjennom den enhetlige terrengformen som er der i dag, og 

fører til omfattende tosidige skjæringer, og særlig fra sør og nord vil oppdelingen av terrengformen 

som tiltaket legger opp til, være fremtredende. Dimensjoneringen på miljøtunnelen er for liten til å i 
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særlig grad gi en visuell sammenbinding av de to sidene, eller bøte på oppdeling av terrengformen ved 

Halsane.  

Miljøtunnelen skal revegeteres og utformingen legger opp til et enhetlig preg med eksisterende 

landskap og vegetasjon. Det blir støyskjerm mot gården på Fagerheim, og utforming av denne er i 

planens bestemmelser forutsatt utformet i samarbeid med Byantikvaren, og en legger derfor til grunn 

at skjermen får en god utforming som passer til omgivelsene. 

Selv om skalaen til landskapsrommet tåler dimensjoneringen av veganlegget, vil høyere vegstandard 

gjøre veganlegget mer synlig enn dagens fylkesveg over slettene ved Fagerheim, særlig kombinert 

med støyvoll. I tillegg gjør den omfattende terrengendringen ved Halsane, at tiltaket i delområdet vil 

påvirke landskapets visuelle verdier negativt, og omfanget vurderes derfor til å være middels negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

 

Tabell delstrekning 1, underalternativ 1A 

Tabell 6-2 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning 1, underalternativ 1A. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1A 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim - 

Halsane 

M Middels 

negativt  
Området får oppdeling av terrengform og reduserte 

visuelle kvaliteter.  

Middels 

negativ 

( - - ) 

 

Reiseopplevelser alt. 1A 

Høyere standard vil generelt føre til at fylkesvegen vil få en stivere kurvatur med rettere linjeføring 

både i horisontalplanet og vertikalplanet, slik at vegen generelt ikke vil inngå like harmonisk i 

omgivelsene ved Fagerheim slik fylkesvegen gjør i dag. En rekke tekniske installasjoner, som 

midtrekkverk, autovern, skilting, og belysning, vil være med på å forsterke dette, og gi landskapet et 

mer teknisk preg. I tillegg vil hastighet, fra dagens 60 km/t til 80 km/t, føre til at de reisende vil 

oppfatte mindre av landskapet og visuelle elementer utenfor vegen. Høye skjæringer på begge sider vil 

føre til redusert utsikt ved Halsane, og reiseopplevelsen vil i delstrekningen bli negativt påvirket i 

forhold til dagens reiseopplevelse.   

  Positiv         Lite/ intet       Negativ 

│-----------│----------│----------│ 
                           ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                              ▲ 
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6.1.2 Underalternativ 1B, L 1 Fagerheim – Halsane  

Verdi 

Det vises til 6.1.1, L 1 Fagerheim – Halsane underalternativ 1A for beskrivelse og verdisetting av 

delområdet. 

 

  

 

Omfang   

 

Figur 6-6: I illustrasjonen viser at i strekningen der ny fylkesveg ligger i tunnel, endres ikke landskapsbildet. 

(Illustrasjon: COWI) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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Figur 6-7: Illustrasjonen viser tunnelportal i nord. (Illustrasjon: COWI) 

 

I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane, og i dette strekket vil ny 

fylkesveg ikke føre til endringer landskapsbildet, unntatt ved tunnelportalene i nord og i sør der tiltaket 

vil gi synlige skjæringer og en terrengsenkning i forkant. Det er her lagt til grunn at tunnelportalene 

formes på en måte som ivaretar et estetisk uttrykk tilpasset omgivelsene.  

Tiltaket og planområdet starter i rundkjøringen ved Jovegen, Fra rundkjøringen er det planlagt tofelts 

veg, samt gang- og sykkelveg som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg rett sør for 

rundkjøringen ved Jovegen. Fra Fagerheim og de første hundre meterne nordover er ny fylkesveg en 

utviding av eksisterende trasé. Dagens fylkesveg ligger tett på Fagerheim gård, mens den nye vegen er 

flyttet litt lengre mot øst. Vegen blir liggende både bredere og høyere i landskapet enn dagens veg, og 

det etableres støyvoll mot øst som tilfører ytterligere bredde til veganlegget.  

Det er lagt voll med kjørbar gang- og sykkelveg på østsiden parallelt med fylkesvegen i strekket. 

Vollen fungerer som støyskjerm og er lagt med stigningsforhold 1:2 mot slettene på østsiden av 

tiltaket.  Gang- og sykkelvegen har en jevn stigning, og kobler seg på dagens fylkesveg ved Halsane, 

på østsiden av knausen, og ligger godt tilpasset terrenget. De høyereliggende fjellknausene ved 

Halsane på østsiden av vegen, som ligger i direkte tilknytning til Byheiene, blir ikke direkte berørt av 

tiltaket.  

Selv om tiltaket legger opp til en utviding av dagens fylkesveg, vil dimensjonen til ny fylkesveg gi en 

kraftigere visuell framtoning over jordbruksarealet på Fagerheim. Både parallell gang- og sykkelveg 

og støyvoll mot landbruksområdet fører til at tiltakets bredde vil endre veganleggets framtoning, og 

deler noe opp den enhetlige terrengformen som den store åpne sletta rundt Fagerheim gård utgjør. 

Tiltakets dimensjon står likevel ikke i stor kontrast til dimensjonen i landskapsrommet.  

Det er planlagt støyskjerm for gården på Fagerheim, utforming av denne er i planens bestemmelser 

forutsatt utformet i samarbeid med Byantikvaren, og en legger derfor til grunn at skjermen får en god 

utforming som passer til omgivelsene. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

34 

Selv om skalaen til landskapsrommet tåler dimensjoneringen av veganlegget, vil høyere vegstandard 

gjøre veganlegget mer synlig enn dagens fylkesveg over slettene ved Fagerheim, særlig kombinert 

med støyvoll, og føre til noe forringelse av landskapet. I strekket der fylkesvegen går i tunnel, endres 

ikke landskapsbildet, og omfanget vurderes derfor til å være lite – middels negativt.  

 

 

  

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - /-- ) 

 

Tabell delstrekning 1, underalternativ 1B 

Tabell 6-3 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning 1, underalternativ 1B. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1B 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim - 

Halsane 

M Lite -  

middels 

negativt 

Området får noe reduserte visuelle kvaliteter, i 

strekningen med tunnel endres ikke 

landskapsbildet.  

Liten -middels 

negativ 

( - /- - ) 

 

 

Reiseopplevelser Alt 1B 

Høyere standard vil generelt føre til at fylkesvegen vil få en stivere kurvatur med rettere linjeføring 

både i horisontalplanet og vertikalplanet, slik at vegen generelt ikke vil inngå like harmonisk i 

omgivelsene ved Fagerheim slik fylkesvegen gjør i dag. En rekke tekniske installasjoner, som 

midtrekkverk, autovern, skilting, og belysning, vil være med på å forsterke dette, og gi landskapet et 

mer teknisk preg. I tillegg vil hastighet, fra dagens 60 km/t til 80 km/t, føre til at de reisende vil 

oppfatte mindre av landskapet og visuelle elementer utenfor vegen. Ved Halsane, vil utsikt og kontakt 

med landskapet bli borte gjennom strekningen i tunnel, slik at reiseopplevelsen i delstrekningen blir 

negativt påvirket i forhold til dagens reiseopplevelse.  Reiseopplevelsen er mer negativ i dette 

alternativet enn i alt 1A og IC.  

 

  Positiv         Lite/ intet       Negativ 

│-----------│----------│----------│ 
 
                               ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                          ▲ 
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6.1.3 Underalternativ 1C, L 1 Fagerheim – Halsane  

Verdi 

Det vises til 6.1.1 L 1 Fagerheim – Halsane underalternativ 1A for beskrivelse og verdisetting av 

delområdet. 

 

  

 

Omfang  

 

Figur 6-8: I illustrasjonen viser at ny fylkesveg skjærer seg gjennom terrenget ved Halsane. (Illustrasjon: COWI)    

Tiltaket og planområdet starter i rundkjøringen ved Jovegen, Fra rundkjøringen er det planlagt tofelts 

veg, samt gang- og sykkelveg som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg rett sør for 

rundkjøringen ved Jovegen. Fra Fagerheim og de første hundre meterne nordover er ny fylkesveg en 

utviding av eksisterende trasé. I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane, uten kort 

miljøtunnel eller tunnel. Dagens fylkesveg ligger tett på Fagerheim gård, mens den nye vegen er flyttet 

litt lengre mot øst. Vegen blir liggende både bredere og høyere i landskapet enn dagens veg, og det 

etableres støyvoll mot øst som tilfører ytterligere bredde til veganlegget.  

Det er lagt voll med kjørbar gang- og sykkelveg på østsiden parallelt med fylkesvegen i strekket. 

Vollen fungerer som støyskjerm og er lagt med stigningsforhold 1:2 mot slettene på østsiden av 

tiltaket.  Gang- og sykkelvegen har en jevn stigning, og kobler seg på dagens fylkesveg ved Halsane, 

på østsiden av knausen, og ligger godt tilpasset terrenget. De høyereliggende fjellknausene ved 

Halsane på østsiden av vegen, som ligger i direkte tilknytning til Byheiene, blir ikke direkte berørt av 

tiltaket.  

Selv om tiltaket legger opp til en utviding av dagens fylkesveg, vil dimensjonen til ny fylkesveg gi en 

kraftigere visuell framtoning over jordbruksarealet på Fagerheim. Både parallell gang- og sykkelveg 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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og støyvoll mot landbruket fører til at tiltakets bredde vil endre veganleggets framtoning, og dele noe 

opp den enhetlige terrengformen som den store åpne sletta rundt Fagerheim gård utgjør. Tiltakets 

dimensjon står likevel ikke i stor kontrast til dimensjonen i landskapsrommet, som er stort og åpent.  

Gjennom Halsane skjærer ny fylkesveg seg gjennom den enhetlige terrengformen som og fører til 

omfattende tosidige skjæringer. Stedets topografi gir imidlertid en begrenset eksponering av 

skjæringene og terrengendringene fra omgivelsene, men fra sør og nord vil oppdelingen av 

terrengformen som tiltaket legger opp til, være synlig. 

Det er planlagt støyskjerm for gården på Fagerheim, utforming av denne er i planens bestemmelser 

forutsatt utformet i samarbeid med Byantikvaren, og en legger derfor til grunn at skjermen får en god 

utforming som passer til omgivelsene.  

I tillegg til at tiltaket deler opp terrenget ved Halsane, vil høyere vegstandard som gjør veganlegget 

mer synlig enn dagens fylkesveg langs slettene ved Fagerheim, kombinert med støyvoll, påvirke 

landskapets visuelle verdier negativt, samtidig som skalaen til landskapsrommet tåler 

dimensjoneringen av veganlegget.  Omfanget vurderes derfor til å være middels negativt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens ( - /- - ) 

 

Tabell delstrekning 1, underalternativ 1C 

Tabell 6-4 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning 1, underalternativ 1A. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1C 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim - 

Halsane 

M Middels 

negativt  
Området får oppdeling av terrengform og reduserte 

visuelle kvaliteter. 

Middels 

negativ 

( - - ) 

 

 

Reiseopplevelse 

Høyere standard vil generelt føre til at fylkesvegen vil få en stivere kurvatur med rettere linjeføring 

både i horisontalplanet og vertikalplanet, slik at vegen generelt ikke vil inngå like harmonisk i 

omgivelsene ved Fagerheim slik fylkesvegen gjør i dag. En rekke tekniske installasjoner, som 

midtrekkverk, autovern, skilting, og belysning, vil være med på å forsterke dette, og gi landskapet et 

mer teknisk preg. I tillegg vil hastighet, fra dagens 60 km/t til 80 km/t, føre til at de reisende vil 

oppfatte mindre av landskapet og visuelle elementer utenfor vegen. I tillegg vil høye skjæringer på 

begge sider føre til redusert utsikt ved Halsane, og reiseopplevelsen vil i delstrekningen bli negativt 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                     ▲ 
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påvirket i forhold til dagens reiseopplevelse.  Reiseopplevelsen i dette alternativet er sammenfallende 

for reiseopplevelsen i alt A.  

  Positiv         Lite/ intet       Negativ 

│-----------│----------│----------│ 

 
                        ▲ 

6.2 Delstrekning 2 Halsane – Ekrene 

Generelt har strekningen et landlig preg med et landskap karakteristisk for Haugalandet. Landskapet er 

variert med stedvis åpne partier og mer kupert landskap. Det er en tendens til tiltagende vegetasjon 

generelt i området. Strekningen går hovedsakelig gjennom spredtbygde områder, men området ved 

Ekrene i Sveio skiller seg markant fra resten av strekningen, der utbygging til industriformål er i en 

pågående prosess som radikalt endrer landskapet på stedet. For delstrekning 2 er det bare ett alternativ, 

men flere delområder. 

Dagens reiseopplevelse delstrekning 2 Halsane – Ekrene 

Vegen slynger seg fint i landskapet, og går gjennom et variert landskap med småkuperte knauser og 

hauger, dyrket jordbrukslandskap og eldre beitelandskap med tiltagende innslag av vegetasjon. Det er 

en tendens til tiltagende vegetasjon generelt, som noen steder hindrer sikt til omgivelsene langs 

fylkesvegen. Ingeborgstjørn er synlig i Førlandskrysset, og er med på å bidra til variasjon i 

opplevelsen av landskapet langs strekningen. Vegen går langs dalbunnen forbi Viksefjorden og 

Kallandsvatnet og byr ikke på overblikk over det langstrakte landskapsrommet her. Variasjon mellom 

kupert, naturpreget terreng og de lavereliggende grønne beite- og jordbruksområdene, og en kurvet 

linjeføring som gir en differensiert bevegelse for den reisende, gjør at reiseopplevelsen i dag vurderes 

som god.  

 

Figur 6-9: Reisende langs dagens fylkesveg har stedvis god oversikt over det karakteristiske hauglandskapet 

fylkesvegen går i gjennom. Bildet er tatt litt sør for dagens innkjøring til Tittelsnesvegen, sett mot nord. 

(Kilde: Googlemaps.no) 

6.2.1 L 2 Halsane  

Dagens situasjon 

Terrenget i delområdet er åpent og småkupert, og landskapsrommet har en naturlig avgrensning av 

lave hauger. Terrenget stiger på østsiden av fylkesvegen mot Dyraskarshaugen. Vegetasjonen i 

delområdet er kulturpåvirket, hovedsakelig gress- og beitemark, og gir et landskap preget av ekstensivt 
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jordbruk og beiteland.  Beitelandet bærer delvis preg av svak eller manglende skjøtsel, og har utbredt 

oppslag av stedegen løvskog, og planta granskog finnes flere steder.  

 

Figur 6-10: Området Halsane sett mot vest fra fylkesvegen. (Kilde googlemaps.no) 

 

Verdi 

L 2 Halsane kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. Bebyggelsen består av noe 

gårdsbebyggelse og spredte eneboliger. Bebyggelsen øst for dagens fylkesveg ligger tett på vegen, og 

har nyere hageanlegg med visuell kontrast til det tradisjonelle beitelandskapet som preger 

omgivelsene.   

Mot øst ligger delområdet i direkte tilknytning til fjellområdet Byheiene, som er satt av i kategorien 

«områder med svært stor landskapsverdi» i analysekart for landskap (Analysekartet er utarbeidet som 

del av «Grøntstruktur i Haugesund, temaplan»). Området strekker seg fra Byheiene og omtrent ned til 

dagens fylkesveg i delområdet. Selv om området øst for fylkesvegen er registrert som «svært stor 

verdi» i den kommunale temaplanen, er terrenget slik det ligger i delområdet vanlig i regionen, med 

vanlige, gode visuelle kvaliteter, og derfor vurdert til å ha middels verdi.  

 

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-11: Lokalveg på bro over ny trasé for fylkesvegen, og derfra er fylkesvegen lagt på fylling gjennom delområde 

L3. Tilkomstvegen på eksisterende fylkesveg, har et mykere linjeføring og gir veganlegget økt tilpasning til 

eksisterende terreng mot øst. Rød bebyggelse blir innløst. (Illustrasjon: COWI)  

 

Ny trasé for fylkesvegen ligger parallelt med eksisterende fylkesveg, på vestsiden, og går under bro 

mellom lokalvegene på begge sider. Fylkesvegen ligger i tosidig skjæring lengst sør i delområdet, før 

vegen ligger videre på fylling. Eksisterende fylkesveg blir liggende som kombinert tilkomstveg til noe 

bebyggelse, samt som gang- og sykkelveg.  

Ny fylkesveg har en stiv kurvatur som skjærer rettere gjennom landskapet enn dagens fylkesveg, og 

vil framstå mindre tilpasset linjene i landskapet. Vegtiltaket legges over et lite tjern vest for dagens 

fylkesveg.  Lokalvegens parallelle løp med fylkesvegen, er med sin mykere kurvatur, med på å 

forankre veganlegget som helhet bedre til omgivelsene. Samtidig gir de to vegene et såpass bredt belte 

av infrastruktur, at delområdet blir dominert av veganlegget. Økt bredde på vegen, gir en større 

dimensjon og skala enn den skalaen som preger terrenget i dag. Den eksisterende vegen ligger jevnt 

høyere i terrenget og har mykere linjeføring, og jevner ut skalaen mellom den store dimensjonen på ny 

trasé og de naturlige formene til eksisterende terreng som stiger på østsiden av fylkesvegen mot 

Dyrskarshaugen.  

Landskapstegningene legger opp til en god landskapstilpasning der fyllinger revegeteres med gress og 

stedegne arter. Det er også lagt inn mindre bakkeplaneringer, med helning 1:3 i strekket for å unngå 

behov for rekkverk, hvilket vil bidra noe til å minske det tekniske preget på vegen gjennom 

delstrekningen.  

 

Samlet vil veganlegget prege delområdet. Selv om traséen er en utvidelse av fylkesvegen slik den 

ligger i dag, vil veganlegget prege delområdet, og omfanget vurderes til lite negativt. 

 

 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                        ▲   

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

40 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens ( - ) 

6.2.2 L 3 Sletthammar / Førlandskrysset 

Dagens situasjon 

Delområdet er kupert, og landskapsrommet avgrenses i nord mot lavereliggende jordbruksareal, og i 

øst med stigende terreng mot Sletthammar på østsiden av dagens fylkesveg. Terrenget på østsiden av 

fylkesvegen kan beskrives som et knausete og hardt terreng. Selve tjernet har en uklar avgrensning, og 

er delvis preget av gjengroing og myr.  Av vegetasjon har området både ung stedegen løvskog, og 

plantet gran, og det er tiltagende vegetasjon i delområdet.  Det er enkelte bolighus i og ved 

delområdet, og delområdet kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk.   

 

Figur 6-12: Dagens veganlegg ligger tett på Ingeborgstjørn. (Kilde: 1881.no)  

Verdi 

Delområdet er preget av dagens veganlegg, som ligger tett på tjernet og bidrar til visuelle kvaliteter 

som er noe dårligere enn det omkringliggende landskapet, og verdien settes til liten – middels.  

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-13: Vegen ligger vest for dagens fylkesveg, og legges rett over Ingeborgstjørn, og delområdet vil visuelt 

framstå dominert av vegnettet. (Illustrasjon: COWI) 

Ny trasé ligger på fylling gjennom delområdet. Sør for Ingeborgstjørn legges ny trasé vest for dagens 

fylkesveg, og føres i rett linje over Ingeborgstjørn. Nord for tjernet legges ny trasé på østsiden av 

dagens fylkesveg.  Gang- og sykkelveg etableres i undergang under ny trasé for fylkesvegen. 

Eksisterende veganlegg blir i stor grad liggende. Hele området mellom Førlandsvegen og eksisterende 

fylkesveg, der myren og tjernet ligger i dag, vil bli masseutskiftet. 

Løsningen med  eksisterende veg, ny trasé  og gang og sykkelveg som krysser under ny trasé er 

arealkrevende og dimensjonert slik at nytt og eksisterende veganlegg blir dominerende i delområdet. 

Tiltaket er dårlig tilpasset linjene i dagens landskap, slik at terrengformen endres og tjernet vil ikke 

lenger være synlig. Det blir både synlige skjæringer og fyllinger i området. Særlig vil det bli et synlig 

sår langs med Førlandsvegen mot vest, der utviding med ny gang- og sykkelveg gir en lang skjæring 

som er tydelig eksponert fra ny fylkesveg.  Fyllingene skal revegeteres, men vil likevel være av en slik 

størrelse og utstrekning at de endrer landskapsformen i delområdet.  

Området vil generelt bli preget av dagens veganlegg, og ny trasé. Ingeborgtjørn blir borte under ny 

trasé og nytt kryss. De visuelle kvalitetene i området vil reduseres slik at omfanget vurderes til å være 

middels negativt. 

  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ) 
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6.2.3 L 4 Haglandskrysset  

Dagens situasjon 

Delområdet tar utgangspunkt i landskapsrommet som dannes rundt jordbruksområdene på østsiden av 

dagens kryss ved Hagland. Jordbruksterrenget framstår som en jevne sletter i terrenget, men er 

oppbrutt av plantet bartrevegetasjon. Området på vestsiden av dagens fylkesveg, og nord for 

jordbruksområdet på østsiden av fylkesvegen, framstår hardere, med et knausete og kupert terreng. Det 

er innslag av myr, og et elveløp gjennom delområdet på østsiden av dagens fylkesveg.  

Det er tiltagende vegetasjon i området, og området synes tilgrodd av stedegen vegetasjon, og oppslag 

av gran. Det er plantet gran i randsoner mot dagens veg, og vegen er markert med skjermplanting av 

gran og lerk langs vegen mot den dyrka marka på østsiden. Det er noe gårds- og boligbebyggelse i 

delområdet, og delområdet kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk.   

 

Figur 6-14: Haglandskrysset sett mot sørvest. Til venstre i bilde synes noe av jordbrukslandskapet øst for dagens 

fylkesveg.  (Kilde 1881.no) 

Verdi   

Delområdet er preget av dagens veganlegg med Haglandskrysset. Øst for krysset er det et myrområde 

og et elveløp gjennom delområdet. Landskapet i delområdet er vanlig i regionen og verdien settes til 

middels.  

 

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

             ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-15: Vegtrasé for ny fv. 47 ligger på fylling parallelt med eksisterende fv. 47 i området, på østsiden 

Haglandskrysset. Forslaget legger opp til at bebyggelse (markert rødt) øst for dagens kryss ved Hagland 

rives.  (Illustrasjon: COWI.) 

 

Figur 6-16: Illustrasjonen viser ny fylkesveg på jordbruksarealene øst for dagens fylkesveg. Fylling er tilpasset 

landskapet slik at jordbruk kan opprettholdes. (Illustrasjon: COWI) 

 

Vegtrasé for ny fylkesveg er lagt parallelt med eksisterende fylkesveg, på østsiden av denne, og ligger 

stort sett på fylling gjennom delstrekningen. Lokalveg ligger på dagens fylkesveg, og det eksisterende 

krysset til Hagland vil beholdes. Forslaget legger opp til at noe bebyggelse øst for dagens kryss ved 

Hagland rives. 
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Nord for Haglandskrysset er gang- og sykkelveg lagt lengre vest enn dagens gang- og sykkelveg 

mellom Haglandskrysset og Tittelsnesvegen mot vest, og vil bli liggende på fylling over et 

myrområde. Traséen for ny fylkesveg vil ha lave fjellskjæringer mot øst i samme strekning.  

Det er lagt støyvoll på østsiden av ny fylkesveg mot gårdsbebyggelsen sør for Haglandskrysset. Ny 

trasé ligger i vertikalplanet høyere over jordbruksområdet enn eksisterende fylkesveg. Sammen med 

støyvollen og fyllingene, som blir omfattende ut på dagens jordbrukslandskap, fører ny trasé til en 

oppdeling av den flate sletten på østsiden av dagens fylkesveg, og vil framstå som en forholdsvis hard 

strek mot de naturlige landskapslinjene og jordbruksslettene.  

Tiltaket legger beslag på arealer over jordbruksområdet og det mer knausete området nord for dette, og 

vil med både større utbredelse og stivere linjeføring gi en reduksjon av de visuelle kvalitetene som 

eksisterer i delområdet i dag. Dagens fylkesveg går også i dag gjennom området, men bredden på ny 

fylkesveg med tilhørende lokalveg / gang- og sykkelveg gjør at veganlegget gjennom delstrekket får 

en mye større dimensjon enn dagens fylkesveg og ikke fremstår tilpasset landskapet.  

Hvordan tiltaket i sin helhet påvirker landskapsbildet ved ferdig opparbeidelse, vil i stor grad være 

avhengig av tilpassing av fyllingene vegen ligger på gjennom delområdet. Fyllingen ved 

jordbruksarealet er stor, men lagt som en slak overgang til jordbruksarealet med helning på 1:8, slik at 

dagens aktivitet kan opprettholdes på jordbruksarealet. Det forutsettes at utformingen av fyllingen 

gjøres på en god måte, i tråd med landskapstegningene.  

Det at ny trasé vil gi en oppdeling av slettelandskapet og omfattende fylling, er her sett sammen med 

at traséen for ny fylkesveg i hovedsak er lagt som en utviding av eksisterende fylkesveg, slik at 

omfanget vurderes til å være lite til middels negativt.  

 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ) 

6.2.4 L 5 Saltveit 

Dagens situasjon 

Nord i delområdet ligger Saltveit skole, med større bygg og tilhørende anlegg. Dagens fylkesveg går 

rett sør for skoleområdet. Landskapet sørøst for dagens fylkesveg, er i hovedsak ubebygget i 

delområdet. Landskapet har et variert terreng, med knauser og koller kledd med vegetasjon, og 

området har et generelt grønt preg. Vegetasjonen er tiltagende, i tillegg til innslag av planta gran, er 

terrenget dekket med lyng, einer, furu og stedegen løvskog.  

Støleelva har utløp fra Randivatnet og går gjennom delområdet i øst. Sør for skolen og vest for 

Randivatn, er det myrområde med små tjern på begge sider av dagens fylkesveg. Tjerna preges av 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

45 

gjengroing. Øst for dagens fylkesveg bærer området preg av naturlig terreng uten mye bebyggelse 

eller installasjoner. Det er spredt bebyggelse i tillegg til skolen som ligger på vestsiden av dagens 

fylkesveg, og delområdet kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. 

 

Figur 6-17: Ny fylkesveg vil legges et godt stykke øst for Saltveit skole.( Kilde: gulesider.no.) 

 

Verdi 

I kommuneplanens arealdel for Haugesund 2014-2030 er Førland - Saltveit planlagt som fremtidig 

utbyggingsretning. Området omtales som Saltveit/ Nordbygdene. Kommuneplanen åpner og for 

ytterligere utbyggingsområder til offentlig formål, i forlengelsen skoleanlegget på vestsiden av dagens 

fylkesveg.  

Området har gode visuelle kvaliteter i tråd med landskap som er vanlig i regionen, og verdien settes til 

middels.  

 

 

  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-18: Nytt toplanskryss beslaglegger store arealer som ikke er berørt av dagens fylkesvegsystem og forringer 

dagens landskap. (Kilde COWI) 

Det legges nytt toplanskryss ved Saltveit. Ny fylkesveg legges i ny trasé sørøst for dagens fylkesveg, i 

terreng som ikke er berørt. Dagens fylkesveg blir liggende som lokalveg. Kryssløsningen er 

arealkrevende, med blant annet to nye rundkjøringer, og lokalvegnett på bro over ny vegtrasé.  De to 

rundkjøringene med påkjøringsramper på begge sider av fylkesvegen, samt påkobling til lokalvegnett, 

ligger på store fyllinger, og vil fremstå visuelt dominerende i landskapet.  

Tiltaket legger opp til pendlerparkering med omtrent 60 parkeringsplasser mellom planlagt kryss og 

dagens fylkesveg, og beliggenheten vil gjøre den planerte flaten eksponert og godt synlig fra 

omgivelsene. Restarealet mellom parkeringsplassen og vegene vil inngå visuelt som del av 

veganlegget.  Tiltaket er ikke visuelt forankret i landskapet og beslaglegger store arealer som i dag 

ikke er del av dagens fylkesvegsystem. Etablering av flere utstrakte fyllinger og planert flate til 

parkering i delområdet fjerner dagens terreng, deriblant flere småtjern. De to rundkjøringene ligger tett 

på Støleelva slik at denne må legges om. 

Med tanke på utforming av Støleelva er dette løst i planen med at elva er flyttet mot sør og vil ligge i 

kant med fyllingen, og er formgitt helhetlig i sammenheng med ny strandlinje mot Randivatn. 

Strandlinjen er beskrevet under delområde L6.  

Tiltaket endrer i stor grad terrengformene og gir en kraftig forringelse av landskapsbildet. Selv 

forutsatt at fyllingene utformes på en god måte, og er tilpasset omkringliggende terreng, vil tiltaket 

være så omfattende for landskapsbildet at omfanget vurderes til stort negativt.  
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Konsekvens 

Konsekvens: Middels - stor negativ konsekvens ( - - / - - - ) 

 

Avbøtende tiltak 

Det foreslås tilplanting framfor revegetering slik at vegetasjonen kommer raskere på plass.  

6.2.5 L 6 Randivatn  

Dagens situasjon 

Randivatn danner et naturlig landskapsrom rundt seg, der vannet utgjør en flate og et visuelt 

festepunkt i landskapet. Landskapsrommet avgrenses mot nordøst av terrenget som stiger mot Åsen 

bakenfor bebyggelsen ved Nordre Saltveit. Delområdet er dermed preget av vannet og naturen rundt 

vannet. Området har et grønt preg, stedegen vegetasjon, grasmark og innslag av planta gran, spesielt 

på sørvestsiden av vannet. I tillegg til ei elv mot sørvest, har Randivatnet elv med utløp nordvest. Elva 

slynger seg nordover mot Djupatjørn, der den har laget et mindre dalføre. 

Det ligger spredt bebyggelse og gårdsbebyggelse nordøst for Randivatn; langs Storsteinsvegen og på 

Nordre Saltveit, på beltet av mark som ligger mellom Randivatnet og Saltveitvatnet. Delområdet kan 

kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. Bebyggelsen er lagt slik at landskapsformene er 

forsterket i landskapsrommet og bebyggelsen ligger harmonisk til i landskapet. 

 

 Figur 6-19: Randivatn sett fra østsiden. (Kilde COWI) 
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Verdi  

Delområdet Randivatn framstår med svært gode visuelle kvaliteter, der naturformene er ivaretatt med 

sammenhengende åpne områder med naturlige vann, vannlinjer og naturpreget terreng og bebyggelsen 

plassert godt i terrenget. Verdien er vurdert til å være middels til stor. 

 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-20: Ny trasé for fylkesvegen ligger nært på Randivatn, og både vegen og skjæringen mot vest være synlig fra 

Randivatn og omkringliggende områder. Sett fra sørøst mot nordvest. (Illustrasjon: COWI)  

 

Ny trasé for fylkesvegen skjærer seg gjennom landskapet i rett linje mot nordøst fra krysset ved 

Saltveit, og ligger på fylling i nordre kant av Randivatn, slik at strandlinjen blir berørt. Ny fylkesveg 

ligger videre på bro over elva med utløp på nordsiden av Randivatn. Ny trasé legges gjennom terreng 

som i dag ikke er del av dagens fylkesvegsystem. Langs med vannet danner fylkesvegen en høy og 

langstrakt skjæring på omtrent 230 meters lengde, og vannets åpne flate gjør skjæringen visuelt svært 

tydelig fra områdene rundt Randivatn. Nordøst for Randivatn vil den eksisterende Steinstøvegen ligge 

på bro over ny trasé på fylkesvegen. Det etableres også en driftsveg sør for Randivatn med tilkomst fra 

Storsteinsvegen.    

Vegtiltaket er av en slik dimensjon at det fører til en fullstendig endring av dagens landskap i 

delområdet. Fyllingsfoten fjerner den naturlige vannkanten, og fylkesvegen har en skala som ikke 

harmonerer med skalaen til omgivelsene. Ny vegtrasé går gjennom Saltveit gård. Riving av gården på 

Saltveit kan føre til endret drift og derav endringer i det visuelle kulturlandskapet. Ny vegtrasé vil 

skape en visuell barriere i landskapet mellom vannet og naturområdene sør for Saltveit og bidra til at 

den visuelle sammenhengen i dag opphører. 

Overgangen fra fyllingen til Randivatn er gitt en god utforming i planen, der fyllingen er tilpasset 

strandsone og nytt elveløp med sidearealer. Strandsonen er vist et stykke lengre sør ut i Randivatnet, 

og ligger med varierende strandlinje, for på den måten å gjenskape visuelle kvaliteter som er der i dag. 

Elva er tilsvarende flyttet lengre sør og er lagt svingete i dagen, tilnærmet utformet som det naturlige 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                     ▲ 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

49 

elveløpet. Området vil bli få tilbakeført stedegne masser og tilplantet, slik at vegetasjonen gir en 

visuell skjerming mot veganlegget fra omgivelsene rundt Randivatn.  

Tiltaket er har ikke visuell forankring i dagens landskapslinjer og gir store endringer i dagens terreng. 

Til tross for en god utforming av ny strandsone, legger tiltaket beslag på store arealer som i dag ikke er 

del av dagens fylkesvegsystem. Tiltaket gir så store terrengendringer at den visuelle 

opplevelsesverdien reduseres så kraftig at omfanget vurderes til middels - stort negativt.  

 

 

  

Konsekvens 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens ( - - - ) 

 

6.2.6 L 7 Storsteinvegen - Vikse 

Dagens situasjon 

Delområdet ligger i landskapsrommet som er dannet rundt daldraget rundt Djupatjørn, og elva som 

renner fra Randivatn og nord mot Djupatjørn. Landskapsrommet har en klar avgrensning mot terrenget 

som stiger mot Åsen og Håvåsen i sørøst, og mot sør av høyden med gårdsbebyggelsen på Saltveit. 

Det mest markante landskapspunktet i dette området er Håvåsen. Terrenget er kupert, og har både 

mykere smådalføre, og hardere mer knausete terreng. I delområdet er det både dyrka eng, beite og 

myr. Blandingsskog, hovedsakelig furu og bjørk, og felt med planta gran. Vegetasjonen synes 

tiltagende i området.  

Det er spredt bebyggelse i klynger på begge sider av dagens fylkesveg i området, og delområdet kan 

kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. 

 

Figur 6-21: Eksisterende fylkesveg gjennom delområdet i dag, med et slakt kupert landskap. Sett mot nord. (Kilde 

googlemaps.no) 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

50 

Verdi 

Bortsett fra et steinuttak ved foten av Åsen, fremstår landskapet i delområdet variert med gode visuelle 

kvaliteter. Landskapet er vanlig i regionen og karakteristisk for Haugalandet, og verdien settes til 

middels. 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

             ▲  

Omfang  

 

Figur 6-22: Ny fylkesveg legges øst for dagens fylkesveg, nær foten av Håvåsen. Planlagt deponi er vist mellom ny 

fylkesveg og åslandskapet øst for denne (grønt område). Sett fra nordvest mot sørøst. (Illustrasjon: COWI) 

 

Figur 6-23: Deponi sett fra sør. Deponiet har topografisk avgrensning mot høyereliggende åser mot sør – sørøst. 

(Illustrasjon: COWI) 

Vegen er lokalisert et stykke øst for dagens fylkesveg, ved foten av Åsen og Håvåsen, i terreng som i 

dag ikke er berørt av dagens fylkesvegsystem. Ny fylkesveg får stedvis både lave skjæringer og 

fyllinger gjennom det småkuperte terrenget i området. Langs med det høyereliggende terrenget mot 

øst, ved foten av Åsen og Håvåsen, er det lagt et deponi. 

Vegen utgjør en ny hard linje, som med stiv kurvatur ikke er tilpasset de naturlige linjene i landskapet.  
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Deponiet er lagt over et stort areal, og har en utstrekning på ca. 28 daa og i området vil påfylling av 

masser legge terrenget høyere enn det ligger i dag. Plasseringen av deponiet, opp mot det stigende 

terrenget mot Håvåsen, er god med tanke på deponiets størrelse. Terrenget har en stor skala mot øst, 

Håvåsen framstår som en solid og dominerende terrengform også ved plassering av deponi mot foten 

av åsen. Dette vil være gjeldende for opplevelsen av landskapet på avstand. Likevel vil de mindre 

terrengformene endres og kunne påvirke opplevelsesverdien av det visuelle ved landskapet tettere på. 

Deponiområdet ligger inntil ny vegtrasé og vil således ikke ta i bruk flere nye og urørte områder.  

Deponiet er i planen utformet som del av vegens sideareal, og området tilpasset eksisterende terreng. 

Deponiet er formet med naturlige hauger, slik at terrengoverflaten skal fremstå visuelt i tråd med det 

kuperte terrenget i området. Planen viser en oppfylling av terreng til kote 37, jevnt 5-6 meter høyere 

enn fylkesvegen, med noen koller som blir litt høyere.  Landskapstegningene viser deponiet med 

stedegne masser som topplag, og vegetasjon plassert langs vegen. Med en god utforming kan deponiet 

framstå med en visuell forankring til både veganlegget og de store landskapsformene på stedet. Det 

forutsettes at når tiltaket er ferdigstilt, skal deponiområdet istandsettes og tilrettelegges slik at det raskt 

gjenetableres stedegen vegetasjon.  

Selv om dimensjonene i landskapet er store, vil vegtiltaket og deponiområdet endre terrenget og 

karakteren i delområdet. Fra å være et område med naturlig terreng uten påvirkning av 

fylkesvegsystemet i dag, vil den nye fylkesvegen og deponiet prege landskapet og forringe 

opplevelsesverdien i området. Ny fylkesveg vil med stiv linjeføring gi et nytt element som skjærer seg 

gjennom det mer småkuperte landskapet, og deponiet fordrer oppfylling av et stort område. Forutsatt 

at deponiet formes med særlig god tilpasning og videre detaljering i byggeplanfasen før utfylling kan 

iverksettes, vurderes omfanget til middels til stort negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

6.2.7 L 8 Vikse 

Dagens situasjon 

Delområdet Vikse er definert av landskapsrommet rundt det grønne dalføret mellom Håvåsen i sør, 

Gravdalsåsen i nord, og åsen øst for Viksevegen. Dagens fylkesveg følger formene i dette daldraget og 

slynger seg i takt med terrenget på østsiden av Åsen ved Viksevegen og vest for Gravdalsåsen. 

Daldraget har et slakt kupert terreng, og har generelt et grønt preg. Vikse er preget av dyrka mark, 

beitemark og tiltagende vegetasjon; det er både blandingsskog og felt med planta gran.  

Området har lite, men stedvis spredt bebyggelse, og Vikse kan kategoriseres under områdetype 

spredtbygde strøk. Området på sørsiden av dagens fylkesveg, mot Håvåsen, er ikke bebygget, men sør 

for Viksekrysset, ligger et gammelt deponi. Deponiet er i dag dyrka mark, men det er godt synlig i 

terrenget, uten visuell tilpasning til det omkringliggende landskapet.   

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

               ▲  
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Figur 6-24: Dagens fylkesveg følger daldraget gjennom slakt, kupert terreng og større omkringliggende åser, bildet er 

tatt nordøst for innkjøring mot Viksevegen. (Kilde Googlemaps.no)   

 

Verdi  

Landskapet i delområdet er vanlig i regionen, men den visuelle framtoningen til det gamle deponiet 

sør for Viksekrysset, gjør at området fremstår med noe redusert visuell kvalitet, og verdien vurderes til 

liten – middels.  

 

  

Omfang  

 

Figur 6-25: Illustrasjonen viser ny fylkesveg på fylling gjennom delområdet Vikse, og krysser over eksisterende 

fylkesveg rett etter Viksekrysset.  Det gamle deponiet, og ny driftsveg vises på østsiden av ny fylkesveg. 

Bildet sett mot nordøst. (Illustrasjon: COWI) 

Vegen ligger på fylling, og skjærer seg i rett linje mot nordøst gjennom terrenget i delområdet. Ny 

fylkesveg krysser eksisterende fylkesveg på bro rett nord for Viksekrysset. Det etableres ny driftsveg 

til jordbrukseiendommene ved det gamle deponiet, på østsiden av ny fylkesveg.  

Vegen skjærer seg på tvers rett gjennom de naturlige formene i landskapet, på tvers av retningen i 

daldraget og har liten visuell forankring i landskapet. I tillegg vil vegens store dimensjon føre til at den 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲ 
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vil være godt synlig i landskapet, da dimensjonen på vegen ikke er tilpasset det småkuperte landskapet 

i daldraget.  

Vegen vil i delområdet ligge på utstrakte fyllinger. Landkapstegningene angir tilbakeføring av 

stedegne masser og revegetering av fyllingene, og god tilpasning til sideterrenget.  

Selv om det forutsettes at fyllingene får en god tilpasning til omgivelsene, vil den nye fylkesvegen sin 

rette linje gjennom dalen visuelt ikke synes tilpasset stedet. Vegen skjærer seg gjennom nytt landskap 

og reduserer de visuelle kvalitetene i området, og omfanget vurderes til middels negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( -  ) 

6.2.8 L 9 Viksevegen 

Dagens situasjon 

Området avgrenses av den utbygde flaten rundt Viksevegen, og topografisk mot høgereliggende 

terreng mot øst. Terrenget øst for bebyggelsen kan beskrives som et ås-landskap, og utgjør en naturlig 

skjerming mot dagens fylkesveg øst for åsene.  

Bebyggelsen i området er tett og skiller seg fra det omkringliggende spredtbygde jordbrukslandskapet. 

Området rundt Viksevegen kan kategoriseres under områdetype tettbygde strøk. Bebyggelsen består 

stort sett av eneboliger med tilhørende hager, garasjer og veger. 

 

Figur 6-26: Nyere eneboligbebyggelse langs Viksevegen. Ny fylkesveg vil komme nærmere boligområdet enn dagens 

trasé. Dagens trasé lengst til høgre i bildet. (Kilde: Gulesider.no.)  

Verdi 

Arkitektonisk framstår området uten høy kvalitet, med standardiserte bygg uten harmoni med 

hverandre, og liten tilpasning av bygninger, veger og hageanlegg til eksisterende terreng.  

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                  ▲   
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Området har noe reduserte visuelle kvaliteter, og med bebyggelsesform som trekker ned 

totalinntrykket, og verdien er derfor vurdert til liten til middels.   

 

  

 

Omfang  

 

Figur 6-27: Illustrasjonen viser fjernvirkning av tiltaket; landskapsrommet rundt bebyggelsen i Viksevegen endres, og 

ny fylkesveg ligger på vestsiden av åslandskapet. (Illustrasjon: COWI) 

 

Figur 6-28: Illustrasjonen viser ny fylkesveg liggende lengre vest og dermed nærmere bebyggelsen enn dagens 

fylkesveg og vil være visuelt eksponert fra Viksevegen. (Illustrasjon: COWI) 

 

Området vil ikke bli direkte berørt av vegtiltaket. Omfanget av nærføringen er skildret i delområde L 

10 Haugene.  

Ny trasé er lagt vest for det åslandskapet som i dag utgjør en visuell og terrengmessig skjerming for 

boligene i delområdet mot eksisterende fylkesveg. Dimensjonen til vegtiltaket er så stor at det vil være 

godt synlig. Tiltaket vil gi fjernvirkning i dette området og redusere den romlige og visuelle 

opplevelsen av landskapet mot øst og nordøst. Lokaliseringen av ny trasé for fylkesvegen på vestsiden 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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av åslandskapet øst for Viksevegen, fører til at vegtiltaket både blir synlig og at den naturlige 

skjermingen (åslandskapet) boligområdet har mot dagens fylkesveg vil fjernes.  

Tiltaket bidrar til noe redusert kvalitet i omgivelsene mot øst / nordøst, sett fra det bebygde området 

langs Viksevegen, og den romlige opplevelsen av landskapsrommet bebyggelsen i dag ligger i blir noe 

svekket av tiltaket og omfanget vurderes til lite negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens ( - ) 

6.2.9  L 10 Haugene 

Dagens situasjon 

Delområdet Haugene har en avgrensning i det høyereliggende området som strekker seg fra de høye 

åsene øst for bebyggelsen langs Viksevegen, og mot fjorden i nord, og til Gravdalsåsen i øst ved 

Kallandsvatnet. Området ligger i hovedsak vest for dagens fylkesveg, og er ikke del av dagens 

fylkesveg, med unntak av et mindre område ved Gravdalsåsen. Der slynger dagens fylkesveg seg 

mellom åsene i delområdet mot fjorden.  Naturen dominerer i området, og delområdet Haugene kan 

kategoriseres under områdetype naturpreget strøk.  

Landskapet framstår noe karrig, og terrenget er forholdsvis kupert med åser, knauser og hauger. I de 

lavereliggende partiene er det beitelandskap og lave hauger med varierende jorddekke. Av vegetasjon 

er det i hovedsak blandingsløvskog og innslag av gran i grupper og felt. En kløft med bratte bergsider 

går i retning nordvest- sørøst.  I bunnen går en bekk og et beitelandskap strekker seg ut fra kløften mot 

øst. Nord for kløften, ved Gravdalsåsen, ligger et bunkersanlegg fra siste verdenskrig. Fra området er 

det god sikt både utover Viksefjorden og innover i landet.  

 

Figur 6-29: Haugene sett mot sør, fra høyden like sør for broen ved Våge. (Foto: COWI) 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                        ▲ 
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Verdi 

 Landskapet har gode visuelle kvaliteter, og er representativt for landskapet på Haugalandet / i 

regionen, og verdien er vurdert til middels.  

 

  

Omfang  

 

Figur 6-30: Illustrasjonen viser at ny fylkesveg ligger på tvers av terrengformene gjennom det naturpregede 

delområdet. (Illustrasjon: COWI) 

 

Figur 6-31: Ny trasé for fylkesvegen ligger både  med skjæring og fylling i det kuperte terrenget gjennom delområdet. 

Vegen ligger på fylling på tvers av kløften og deler opp landskapet. (Illustrasjon: COWI) 

 

Vegtraséen for ny fylkesveg ligger her gjennom naturlandskap som i dag ikke er preget av dagens 

fylkesvegsystem. Ny fylkesveg vil få en del skjæringer gjennom området, da vegen er lagt tvers 

gjennom det kuperte åslandskapet, og særlig sørøst for bebyggelsen langs Viksevegen fører tiltaket til 

store terrengendringer. Ny trasé ligger der på vestsiden av den sørligste åsen, og store skjæringer vil gi 

    Liten       Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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skjemmende sår landskapet. Linjeføringen for vegstandarden er såpass stiv at tiltaket ikke framstår 

godt tilpasset terrengformene. 

 

En kløft med bratte bergsider blir liggende på tvers av planlagt vegtrasé. Over kløften ligger vegen på 

fylling, og kløften blir delt i to, og vegen bryter den enhetlige terrengformen til kløfta. Bekken vil bli 

lagt i rør under fyllingen. Det er laget feundergang i fyllingen under fylkesvegen. Bebyggelsen på 

vestsiden av dagens fylkesveg ved Gravdalsåsen vil kunne fremstå noe inneklemt mellom ny og 

gammel fylkesveg. 

 

Vegtiltakets store dimensjon innfører en ny og større skala som bryter med det småskala 

hauglandskapet som i dag ikke er bebygget eller er lokalitet for eksisterende fylkesvegnett. Vegen 

lager brede snitt i det høyereliggende terrenget.  

Selv med god terrengtilpasning for fyllinger og skjæringer, skjærer vegen så kraftig gjennom terrenget 

i delområdet at utformingen ikke vil kunne framstå underordnet omgivelsene. Vegtiltaket vil endre 

landskapets karakter i området; De mange og store skjæringene, og fyllingen over kløften vil gi store 

terrengendringer og føre til en betydelig reduksjon av områdets visuelle kvaliteter, slik at omfanget 

blir vurdert til å være middels negativt for området.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

6.2.10 L 11 Kallandsvatnet – Viksefjorden 

Dagens situasjon 

Delområdet Kallandsvatnet - Viksefjorden ligger i et landskapsrom som er langt og smalt med høye 

definerte vegger på to sider, og danner et nordvest – sørøstlig lite dalføre. Landskapsrommet åpner seg 

med god sikt og lange siktakser utover mot Kallandsvatnet og Viksefjorden. Landskapsrommet preges 

av vannet og fjorden, og vannflaten utgjør et gulv som strekker seg fra dalføret og utover, og tilfører 

landskapsrommet gode visuelle kvaliteter.  

Det er tiltagende vegetasjon i området, dalbunnen er vegetert med kultivert gras og noe stedegen 

vegetasjon og plantet gran. På sørvestsiden av Kallandsvatnet er det skogkledt. Det går ei elv gjennom 

dalføre som danner en forbindelseslinje mellom Kallandsvatnet og Viksefjorden. Dagens fylkesveg 

krysser elva ved Søre Våge. Veganlegget ligger på tvers av dalføret og danner en barriere mellom 

vannet og fjorden. Kryss mot fylkeseveg 1 på nordøstsiden av Kallandsvatnet er med på legge beslag 

på det begrensede landarealet i den smale dalbunnen.  

Delområdet har spredt bebyggelse og kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                            ▲ 
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Figur 6-32: Kallandsvatnet sett fra nordvest mot sørøst, sørvest for krysningspunkt for ny bru på Søre Våge. (Foto: 

COWI) 

Verdi 

Selv om delområdet er preget av det langstrakte landskapsrommet med flott sikt utover fjord og vann, 

legger bebyggelsen og dagens veganlegg en demper på de visuelle kvalitetene naturen i delområdet 

har da de strekker seg utover store deler av den smale dalbunnen. Bebyggelsen gjør også at dalføret 

framstår noe privatisert. De visuelle kvalitetene framstår som gode i tråd med det som er vanlig i 

regionen, og verdien er vurdert til middels.  

 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-33: Broen vil utgjøre en visuell barriere i det langstrakte landskapsrommet. Sett mot Kallandsvatnet i øst. 

(Illustrasjon: COWI) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 
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Figur 6-34: Ny bro over dalføret, vil sammen med dagens fylkesveganlegg, kunne føre til en visuell dominans av 

veganlegg i delområdet, og redusere de visuelle kvalitetene.  Sett mot nordvest. (Illustrasjon: COWI) 

 

Ny fv. 47 vil krysse over dalen på bro. Det er forutsatt at broen har en standardisert design. 

Eksisterende veganlegg blir liggende i området som lokalvegnett under broen.  

 

På nært hold vil tiltaket fra dalbunnen kunne oppleves overveldende og uten visuell forankring i 

landskapet; ny fylkesveg på bro utgjør et visuelt element som legges rett over det åpne luftrommet i 

dalen. I kombinasjon med dagens fylkesveganlegg, vil fylkesveg på bro over dalstrekket gjøre at 

veganlegget vil dominere landskapsrommet. Broen vil spesielt gi reduserte visuelle kvaliteter i 

området på bakkeplan i det smale beltet av land på hver side av dagens fylkesveg. Bebyggelsen har en 

skala som fremstår mindre, og broen vil kunne oppfattes som et element som er for ruvende og 

ødeleggende for de visuelle kvalitetene i nærområdet.   

 

På grunn av de lange siktaksene utover fjorden og vannet, vil tiltaket bli godt synlig på avstand. På 

avstand kan den visuelle opplevelsen skille seg fra opplevelsen av tiltaket på nært hold; sett fra 

avstand vil broen visuelt utgjøre et element som tas opp i det store, langstrakte landskapsrommet. 

Tiltaket foreslår en bro med standardisert utforming. Den standardiserte utformingen er ikke av en slik 

karakter at den vil kunne redusere barrierevirkningen, eller være et estetisk framtredende element.  

 

I det smale bebygde feltet i dalstrøket, vil nytt og gammelt fylkesveganlegget bli så fremtredende og 

av en slik skala at omfanget vurderes til middels til stort negativt.   

 

 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens (  - - )  

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

         ▲ 
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Avbøtende tiltak 

Det foreslås bro over Søre Våge med annen utforming enn den standardiserte utformingen som er 

valgt i forprosjektet. Med god design kan broen bli et estetisk framtredende element. 

 

6.2.11 L 12 Ekrene sør  

Dagens situasjon 

Delområdet Ekrene sør er gitt av et større landskapsrom rundt et daltrekk fra Ekrene i nord og i 

sørvestlig retning mot Ekrevika, og omfatter et spredtbygd kulturlandskap som framstår enhetlig 

visuelt med et grønt og åpent preg. Landskapsrommet har slakt, åpent terreng på to sider rundt 

Ekrevika.  

Delområdet har sammenhengende jordbrukslandskap med dyrka mark og grasmark, og stedvis 

stedegen lyng- og løvtrevegetasjon, med innslag av planta gran. Ei elv med smal randvegetasjon går 

gjennom delområdet. Dagens fylkesveg slynger seg gjennom det grønne kulturlandskapet på østsiden 

av landskapsrommet, fra Våga og opp til Ekrene. Området er spredtbygd med både gårds- og 

boligbebyggelse, og delområdet Ekrene sør kan kategoriseres under områdetype spredtbygde strøk. 

Noe av bebyggelsen ligger spesielt godt i forhold til terreng og landskap og gir et godt totalinntrykk av 

området, men generelt framstår bebyggelsen ordinær. 

 

Figur 6-35: Ekrene sett fra sør mot nord. (Kilde COWI) 

 

Verdi  

Området har gode visuelle kvaliteter i tråd med det som er vanlig i regionen og verdien vurderes til 

middels. 

 

  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-36: Boligområdet ved Våga øst for dagens fylkesveg blir liggende mellom to veger. Nærføringen vil gi 

negative endringer for de nære kvalitetene i hverdagslandskapet til boligene, og ny fylkesveg vil utgjøre en 

visuell barriere mellom de lavereliggende slettene og overgangen til det mer kuperte terrenget som 

avgrenser landskapsrommet mot øst. (Illustrasjon: COWI) 

 

Figur 6-37: Nytt toplanskryss på Ekrene, gir omfattende endringer i delområdet på vestsiden av dagens fylkesveg. 

Bildet tatt fra nordvest. (Illustrasjon: COWI) 

 

Gjennom delområdet er vegtraséen for ny fylkesveg trukket mot øst, og ligger godt tilpasset 

hoveddraget i landskapet, slik at landskapsrommet beholder det åpne daldraget mot sjøen. Likevel vil 

Ekrene sør bli preget av veganlegg, da ny og eksisterende fylkesveg til sammen vil bli dominerende 

elementer i landskapet.  

Boligområdet ved Våga 

I den sydligste delen av delområdet, vil ny trasé for fylkesvegen ligge på østsiden av eksisterende 

fylkesveg, men parallelt med denne fram til ved Gjeringstjørn. For boligområdet ved Våga og 

Sølvberg, gir tiltaket store endringer for den visuelle og romlige kvaliteten; bebyggelsen blir liggende 
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mellom ny og eksisterende fylkesveg og vil kunne oppleves lite velplassert i forhold til sine 

omgivelser. Det etableres støyvoll mellom ny fylkesveg og bebyggelsen. I tillegg til den fysiske 

barrieren ny trasé utgjør, vil tiltaket gi en visuell barriere mellom boligbebyggelsen og terrenget mot 

øst. Der bebyggelsen i dag inngår helhetlig med en naturlig plassering i forhold til landskapet, vil 

tiltaket føre til at bebyggelsen kan fremstå malplassert og inneklemt mellom ny og gammel fylkesveg, 

og miste dagens visuelle forankring til omgivelsene.  

Områdene rundt Ekrevika 

Områdene på begge sider av Ekrevika, rundt Rophusvegen og Treshaugen, ligger vest for dagens 

fylkesveg og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. I og med at ny fylkesveg ligger tett mot det mer 

kuperte terrenget i vest, vil fjernvirkningen av tiltaket være begrenset i dette området.  

Ekrene ved Rophuskrysset 

Fra Rophusvegen ligger ny gang- og sykkelveg og lokalveg parallelt med ny fylkesveg stort sett på 

fylling frem til toplanskrysset på Ekrene og gir økt bredde til vegtiltaket. Arealet mellom lokalvegen 

og kryssets rundkjøringer, vil fylles opp og føre til en endring av hele det grønne kulturlandskapet som 

ligger der i dag. Ny trasé ligger nærmere Gjeringstjørn enn dagens fylkesveg, og voll mellom 

fylkesvegen og nordvestre ytterkant av Gjeringstjørn, gir en ytterligere bredde til vegtiltaket. Samtidig 

ligger vegen langs den naturlige overgangen mellom det lavereliggende terrenget i Ekrene, og det mer 

kuperte terrenget øst for fylkesvegen, slik at det grønne daldraget er bevart i strekket.  Elven er bevart i 

dagen, men flyttet noe mot nordvest, og gitt en kurvet utforming for å opprettholde det naturlige 

preget.   

Tiltaket vil gi en fjernvirkning for bebygget område rundt Gjeringstjørn. Dette er beskrevet for 

omfanget i delområde L 14. 

Områdene nord for krysset til Rophusvegen  

Nord for krysset til Rophusvegen, vil tiltaket i særlig grad endre landskapsbildet, da det er lagt til rette 

for toplanskryss som legger beslag på store arealer innen delområdet. Toplanskrysset har i tillegg 

påkjøringsramper, rundkjøringer, omfattende gangvegsystem og pendlerparkering. Vestre halvdel av 

kryssløsningen, med lokalveg parallelt med fylkesvegen, blir liggende innenfor delområdet Ekrene 

sør. Pendlerparkeringen vil gi en planering av områdene nord for Gullvegen, med store skjæringer 

både langs tilkomstvegen og parkeringsplassen.  

Selv om tiltaket i hovedsak bevarer det store åpne landskapsrommet gjennom delområdet, vil 

vegtiltaket bli visuelt framtredende. Det nye krysset på Ekrene beslaglegger store areal, og har 

mangelfull visuell forankring i landskapsformene. Dimensjonene til krysset endrer terrengformene i 

delområdet, og dagens landskap vil få betydelig reduserte visuelle kvaliteter.   

Spesielt nord i delområdet, vil toplanskrysset ved Ekrene føre til så omfattende reduksjoner av visuelle 

og romlige kvaliteter, at omfanget vurderes til middels til stort negativt.  

 

 

  

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

   ▲ 
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Konsekvens 

Konsekvens: Middels - stor negativ konsekvens ( - - / - - -) 

 

6.2.12 L 13 Våga – Brattafjell 

Dagens situasjon 

Delområdet Våga – Brattafjell er et knausete og mer karrig landskap enn delområdet L 12 Ekrene. 

Området er åpent mot Ekrene i vest, og avgrenses av Kallandsvatnet i sør. Mot øst stiger terrenget, og 

knausene får formasjonene til fjell mot Brattafjell i øst og Tindafjell mot nordøst. Delområdet har 

karrig jordsmonn, med blanda vegetasjon av løvtrær og bartre, trolig gran.  

L 13 Våga –Brattafjell kan kategoriseres under områdetype naturpregede strøk. Med unntak av noen 

mindre bygg mot Kallandsvatnet i sør, er området ubebygget og preget av det karrige landskapet. Det 

tettbebygde området rundt Gjeringstjørn i nord, er synlig fra delområdet. 

Verdi 

Landskapet har gode visuelle opplevelseskvaliteter. Landskapet er vanlig i regionen, og verdien er 

vurdert til middels.  

 

  

 

Omfang  

 

Figur 6-38: Våga – Brattafjell er et stort sammenhengende naturpreget område som ligger øst for ny fylkesveg. 

(Illustrasjon: COWI) 

Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Tiltaket er lagt vest for området, der Våga - Brattafjell 

grenser mot Ekrene sør. Tiltakets direkte omfang er skildret under omfanget til delområdet   L 12.  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

64 

Ny fylkesveg, fra bro over Søre Våge og gjennom Ekrene, vil bli synlig fra området. Ny fylkesveg 

ligger i lavereliggende terreng, og med tilstrekkelig avstand fra Våga- Brattafjell til at veganlegget 

ikke vil fremstå visuelt dominerende fra delområdet. Synligheten av vegen er antatt å ikke ville endre 

opplevelsen av landskapsrommet eller forringe visuelle kvaliteter og utsiktsforhold for delområdet 

Våga - Brattafjell, og omfanget er vurdert til intet.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig ( 0 ) 

 

6.2.13 L 14 Gjeringstjørn 

Dagens situasjon 

Delområdet ligger som en forlengelse av det harde, kuperte landskapet i L 13 Våga – Brattafjell, på 

østsiden av dagens fylkesveg. Dagens fylkesveg danner en grense mellom delområdet i øst og det 

grønne daldraget Ekrene sør (skildret som delområde L 12) vest for vegen.  

Delområdet er definert av landskapsrommet rundt Gjeringstjørn, og omfatter det tettbebygde feltet 

rundt tjernet. Feltet er preget av nyere tids utbygging, og L 14 Gjeringstjørn kan kategoriseres under 

områdetype tettbygde strøk.  

 

Figur 6-39: Den nye bebyggelsen nord nordøst for Gjeringstjørn er så lite tilpasset landskapet at den gir delområdet 

et mindre godt totalinntrykk. (Kilde: Skråfoto fra 1881.no)   

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                                         ▲ 
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Verdi 

Bebyggelsens beliggenhet i det kuperte landskapet, og manglende terrengtilpasning, gir et område med 

mange skjæringer, og terrenget bærer tydelig preg av sprenging. I tillegg fremstår arkitekturen 

ensformig. Manglende terrengtilpasning og utformingen av området, gjør at bebyggelsen står lite 

harmonisk i sine omgivelser, og gjør totalinntrykket mindre godt. Verdien settes derfor til liten for 

delområdet.  

 

  

Omfang 

 

Figur 6-40: Tiltaket blir synlig fra området og vil gi noe reduserte visuelle kvaliteter i delområdet. Bebyggelsen rundt 

Gjeringstjørn ligger i hovedsak der det hvite feltet på bildet er. (Illustrasjon: COWI) 

Ny fylkesveg er lagt nærmere Gjeringstjørn enn dagens fylkesveg. Nærvirkningene er beskrevet for 

delområde L 12.   

Delområdet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men ny fylkesveg, der den er lagt langs 

Gjeringstjørnet sin vestkant, vil være synlig fra delområdet. Tjernet danner en naturlig utsiktsarena fra 

bebyggelsen i delområdet, og terrengformen og den naturlige linjen til vannet er gode visuelle 

kvaliteter i delområdet. Mellom fylkesvegen og tjernet, er det etablert en voll som vil gi visuell 

skjerming mot vegtiltaket fra bebyggelsen og delområdet, og være med på å opprettholde den romlige 

opplevelsen av landskapsrommet rundt Gjeringstjørn. Samtidig vil tiltakets nærføring til vannlinjen 

kunne gi en endret opplevelse av de visuelle kvalitetene.  

Ny fylkesveg vil være synlig også i et lengre strekke mot krysset på Ekrene, og tilføre en større skala i 

terrenget. For den delen av bebyggelsen som ligger lengst mot vest i delområdet, vil fylkesvegens 

beliggenhet være nesten som dagens, men er noe tilpasset lengre mot vest. Økt dimensjon og bredde 

på det totale veganlegget vil gi endrede utsiktsforhold, med en mulig opplevelse av at vegen kommer 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│     

 ▲                       
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tettere på, og dermed en reduksjon i de visuelle kvalitetene. Omfanget er vurdert til å være lite 

negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens ( 0 / - )  

6.2.14 L 15 Daldrag nordøst for Svehaug  

Dagens situasjon 

Delområdet omfatter landskapsrommet som dannes av et daldrag. Daldraget går i retning nordvest – 

sørøst, og er har en smal åpning i terrenget mot den utbygde delen av Ekrene industriområde. Det 

løper en elv gjennom dalen med utløp til industriområdet.  Området er avgrenset med fjellknausen 

Svehaug mot sørvest, som skiller landskapsrommet fra boligområdet ved Gjeringstjørn, og fjellknaus 

mot nordøst som ligger i bakkant av den utbygde delen av Ekrene industriområde. 

Verdi 

Delområdet er vedtatt utbygget til industri og kan kategoriseres under områdetype tettbebygde strøk. 

Det er rimelig å anta at landskapet i delområdet vil miste opprinnelig særpreg og karakter, og bli 

transformert til store, skalaløse områder uten kvaliteter og dermed gi et dårlig totalinntrykk.  Verdien 

settes derfor til liten.  

 

  

Omfang  

Tiltaket legger opp til justeringer på veger som allerede ligger i vedtatte planer, med omlegging av 

avkjørsel, slik at eksisterende plan endres med ny tilkopling/ tilkomst fra ny fylkesveg via rundkjøring, 

ny avkjørsel til østre del av industriområdet. Ved utbygging, vil industrilandskapet fremstå så 

bearbeidet og uten romlige kvaliteter. Tiltaket vil være underordnet framtoningen til omgivelsene, og 

vil ikke påvirke landskapsbildet hverken positivt eller negativt, og omfanget er vurdert til intet.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                    ▲ 

  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲ 
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                                       ▲ 
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6.2.15  L 16 Ekrene industriområde 

Dagens situasjon 

Delområdet, lokalisert på østsiden av Ekrenekrysset, er utbygget til industri og kan kategoriseres under 

områdetype tettbebygde strøk. Delområdet er preget av store, skalaløse områder uten kvaliteter, 

hverken romlige eller estetiske. 

 

Figur 6-41: Store endringer med planering og sprengning er gjort ved Ekrene industriområde. Dagens kryss mot 

Buavåg, fra nordøst mot sørvest. (Kilde 1881.no.) 

Verdi 

Det er gjort omfattende terrenginngrep med utbredt planering og fravær av vegetasjon. Området 

fremstår uten estetiske kvaliteter og verdien settes derfor til liten.  

 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-42: Nytt toplanskryss forringer ikke kvaliteter i delområdet Ekrene industriområdet. (Illustrasjon: COWI) 

Det nye toplanskrysset på Ekrene er arealkrevende med blant annet to rundkjøringer, 

påkjøringsramper parallelt med fylkesvegen, gangbro og et omfattende sidevegsystem. Fylkesvegen 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲ 
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følger dagens trasé gjennom delområdet. Det legges om avkjøringer på industriområdet. Ettersom 

landskapet i delområdet allerede er sterkt bearbeidet, er omfanget av tiltaket vurdert til intet.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

6.2.16 L 17 Gullvegen / Skult 

Dagens situasjon 

Delområdet er definert gjennom utbredelsen til det kuperte, sammenhengende ubebygde området vest 

for Ekrene og sør for Gullvegen (fv. 541). Terrenget er småkupert, og framstår karrig med mye fjell i 

dagen. Delområdet Gullvegen / Skult kan kategoriseres under områdetype naturpregede strøk.  

 

Figur 6-43: Området er preget av kupert naturterreng med fjell i dagen. (Kilde: 1881.no.) 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                           ▲ 
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Verdi 

Området har normale gode visuelle kvaliteter, og landskapet er vanlig i regionen. Verdien er vurdert til 

middels. 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-44: Lokalveg er lagt i ny trasé fra krysset på Ekrene til Gullvegen (fv.541), bildet tatt mot vest. (Illustrasjon: 

COWI)  

Fra toplanskrysset på Ekrene er det laget ny tilknytning fra toplanskrysset til Gullvegen. Lokalveg 

med parallell gang- og sykkelveg er lagt i helt ny trasé og følger et lite daldrag fra krysset ved Ekrene 

og nordover, der den kopler seg på dagens veg, omtrent 300 meter fra kryss ved Gullvegen på dagens 

fylkesveg.  

På grunn av plassering av tosidig kollektivholdeplasser for lokalbusser, og innkjøring til pendler-

parkeringsplassen fra krysset på Ekrene, blir et bredt belte av det kuperte terrenget fjernet der vegen 

legges. Innkjøringen til pendler-parkeringsplass gir stor skjæring mot nordøst, og langs lokalvegen blir 

det skjemmende skjæringer mot knausene mot vest.  

Selv om vegen følger daldraget i terrengformene, fremstår den ikke visuelt forankret i landskapet; 

bredden til vegen endrer de naturlige terrengformene, og endrer den enhetlige framtoningen 

landskapet i delområdet har i dag. Omfanget vurderes til middels negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

           ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                           ▲ 
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6.2.17 L 18 Nyheim 

Dagens situasjon 

Delområdet Nyheim omfatter landskapsrommet som dannes rundt gårdsbebyggelsen på østsiden av 

dagens fylkesveg. Det er ei avgrensa slette syd for bebyggelsen, og denne bærer preg av beitemark, 

med noe vegetasjon i randsonene. Landskapet fremstår som et grønt og frodig kulturlandskap. Øst, 

nord og vest for bebyggelsen er terrenget kupert, og avgrenser landskapsrommet. Mot sør åpner 

landskapsrommet seg mot Ekrene industriområde. Delområdet Nyheim kan kategoriseres under 

områdetype spredtbygde strøk. 

 

Figur 6-45: Kulturlandskap / grønt preg. Bilde, tatt litt nord for Gullvegen, sett mot Nyheim. (Kilde: Googlemaps.no.) 

Verdi 

Området har vanlige gode visuelle kvaliteter, men utsikten til det tilstøtende næringsområdet gir en 

noe uklar avgrensning av området, slik at de romlige og estetiske kvalitetene rundt Nyheim fremstår 

noe reduserte, og verdien er vurdert til liten til middels.   

 

 

Omfang 

 
Figur 6-46: Fylkesvegen følger eksisterende trasé gjennom delområdet, og planområdet ender sørvest for 

bebyggelsen. (Illustrasjon: COWI) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                    ▲ 
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Tiltaket er en utviding av eksisterende trasé gjennom delområdet, og fremstår i hovedsak tilpasset 

dagens landskap. Vegens rette linjeføring, gjør ny fylkesveg og toplanskrysset på Ekrene spesielt 

synlig fra delområdet, da landskapsrommet er åpnet mot syd.  Det antas likevel at økt synlighet ikke 

vil gi en vesentlig reduksjon av de visuelle kvalitetene, da landskapet i syd, mot Ekrene 

industriområde, i dag framstår kraftig bearbeidet. Omfanget er derfor vurdert til å være intet til lite 

negativt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens ( 0 / - ) 

6.2.18 Reiseopplevelse for delstrekning 2 Halsane – Ekrene 

Høyere standard vil generelt føre til at fylkesvegen vil få en stivere kurvatur med rettere linjeføring 

både i horisontalplanet og vertikalplanet, som i større grad skjærer gjennom terrenget, slik at vegen 

generelt ikke vil inngå like harmonisk med sine omgivelser som eksisterende fylkesveg gjør i dag. En 

rekke tekniske installasjoner, som midtrekkverk, autovern, skilting, og belysning, vil være med på å 

forsterke dette, og gi landskapet et mer teknisk preg. Stivere linjeføring vil bidra til at opplevelsen av 

landskapet kan svekkes, slik at strekningen oppfattes som kjedelig. Høyere hastighet, fra dagens 60 

km/t til 80 km/t, vil føre til at de reisende vil oppfatte mindre av landskapet og visuelle elementer 

utenfor vegen, og de tekniske installasjonene i og langs vegen vil kunne oppleves som visuell støy for 

opplevelsen av strekningen. I tillegg er det flere støyvoller på deler av strekningen som vil kunne gi et 

ensformig uttrykk. 

I vertikalplanet er vegen lagt jevnest mulig, og ligger gjennom strekningen vekselvis på fyllinger og i 

skjæringer som gir et mer bearbeidet landskap. Der vegen ligger på fyllinger vil de reisende stort sett 

ha godt utsyn og kontakt med det omkringliggende landskapet, mens skjæringene vil hindre sikt og 

kunne framstå skjemmende og bidra til en reduksjon av reiseopplevelsen. Ingeborgtjørn, som i dag gir 

en fin opplevelse ved Førlandskrysset erlagt midt under krysset. Ved Ekrene er det omfattende krysset 

formet slik at noe av det tradisjonelle kulturlandskapet på vestsiden er nedbygd, noe som er med på å 

trekke ned reiseopplevelsen.  På østsiden av fylkesvegen, industriområdet ved Ekrene i dag uten 

estetiske kvaliteter, og ny fylkesveg vil ikke gi endret opplevelse av dette området. 

Forhold som virker positivt på reiseopplevelsen; Den nye vegens beliggenhet langs vestsiden av 

Randivatn, gir kontakt og utsikt over vannet og vil gi en god reiseopplevelse. Også bro over 

Viksefjorden vil gi et nytt utkikkspunkt og forbedret reiseopplevelse; fra broen vil det være god utsikt 

over det store landskapsrommet i begge retninger, mot Viksefjorden i vest og Kallandsvantnet i øst.  

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                  ▲ 
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Figur 6-47: Bro over Viksefjorden og Kallandsvatnet vil gi en storslått utsikt over det langstrakte landskapsrommet og 

bidra til en god opplevelse for de reisende. Utsnitt mot vest, bilde fra modell. (Illustrasjon: COWI) 

 

6.2.19 Samletabell delstrekning 2 Halsane – Ekrene 

Tabell 6-5 viser verdi, omfang og konsekvens av delområdene L2 – L18, alternativ 1. 

Omfangsvurdering og konsekvens av delstrekning 2, alternativ 1 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

L2 Halsane M Lite 

negativt 

Delområdet vil bli preget av veganlegget, samtidig 

som traséen er en utvidelse av dagens fylkesveg 

gjennom delområdet. 

Liten negativ  

 ( - ) 

L3 Sletthammar/ 

Førlandskrysset  

L - M Middels 

negativt 

Ny fylkesveg legges over Ingeborgstjørn og 

veganlegget vil dominere i delområdet.  

Liten - middels 

negativ  

 ( - / - - ) 

L4 Haglandskrysset M Lite - 

middels 

negativt 

Tiltaket fører til noe reduserte visuelle kvaliteter, 

med store fyllinger mot jordbruksslettene i 

delområdet.  

Liten til 

middels 

negativ  

 ( - / - -) 

L5 Saltveit 

 

M Stort 
negativt  

Nytt toplanskryss vil bli omfattende og gi en 
vesentlig reduksjon av de visuelle kvalitetene.  

Middels – stor 
negativ  

( - - / - - - )  

L6 Randivatn M- S Middels- 

stort 

negativt  

Tiltaket skjærer seg gjennom terreng som i dag 

ikke er bebygd, og ny fylkesveg ligger på fylling ut 

mot Randivatn.  

Stor negativ  

( - - - ) 

L7 Storsteinvegen- 

Vikse 

M  

 

Middels 

- stort 

negativt  

Fylkesvegen skjærer seg gjennom terreng som ikke 

er berørt av dagens fylkesveg, og deponi er lagt 

over et større område mellom ny fylkesveg og 

Håvåsen.  

Middels 

negativ  

( - - / - - - ) 

L8 Vikse L - M Middels 

negativt 

Ny fylkesveg ligger på tvers av et daldrag.  Liten – 

middels 

negativ           

   ( - / --  )  

L9 Viksevegen L - M Lite 

negativt 

Ny fylkesveg legges vest for åslandskapet ved 

Viksevegen og vil redusere romlige kvaliteter. 

Liten negativ          

   ( - ) 

L 
10 

Haugene M Middels 
negativt 

Ny fylkesveg ligger i kupert terreng og gir store 
skjæringer og fyllinger som endrer terrengformene. 

Middels 
negativ  

(--) 
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L 

11 

Kallandsvatnet - 

Viksefjorden 

M Middels 

– stort 

negativt  

Bro over Kallandsvatnet – Viksefjorden vil utgjøre 

en stor visuell barriere.  

Middels – stor 

negativ  

( - - / - - - ) 

L 

12 

Ekrene sør M Middels 

– stort 

negativt 

Vegtiltaket vil være visuelt framtredende, og 

spesielt vil nytt toplanskryss ved Ekrene føre til 

omfattende reduserte visuelle kvaliteter.  

Middels – stor 

negativ  

(- - / - - - ) 

L 

13 

Våga - Brattafjell M Intet Fylkesvegen vil ikke direkte berøre delområdet, og 

området ligger så mye høyere enn tiltaket at det 
ikke vil forringe visuelle eller romlige kvaliteter.  

Ubetydelig  

( 0 ) 

L 

14 

Gjeringstjørn L Lite 

negativt 

Fylkesvegen vil komme nærmere boligbebyggelsen 

rundt Gjeringstjørn, og føre til noe forringelse av 

områdets visuelle kvaliteter.  

Ubetydelig - 

Liten negativ  

(0 / - ) 

L 

15 

Daldrag nordøst 

for Svehaug 

L  Intet Landskapet er vedtatt utbygget til industri og vil 

ved utbygging være så bearbeidet at vegtiltaket 

ikke vil gi ytterligere forringelse. 

Ubetydelig  

( 0 ) 

L 

16 

Ekrene 

næringspark 

L Intet Landskapet er så bearbeidet at vegtiltaket ikke vil 

gi ytterligere forringelse.  

Ubetydelig  

( 0 ) 

L 

17 

Gullvegen / 

Skult 

M Middels 

negativ 

Lokalveg legges gjennom terreng som ikke er 

påvirket av fylkesvegsystemet i dag, og gir en 

oppdeling av terrenget og en reduksjon av de 

visuelle kvalitetene i delområdet.  

Middels 

negativ  

( - - ) 

L 

18 

Nyheim  L - M Ubetydel

ig  - lite 
negativt 

Tiltaket er en kun en mindre utvidelse av dagens 

fylkesveg. Krysset ved Ekrene vil bli eksponert fra 
delområdet.  

Ubetydelig - 

Liten negativ  

(0 / - ) 

 

 

 

 

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE 

 

74 

7 Samlet konsekvens og rangering 

7.1.1 Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 

Underalternativ 1A 

I underalternativ 1A ligger vegen i dagen, med en kort miljøtunnel (50 m lang) ved Halsane. Høyere 

vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 

oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen.  

Underalternativ 1B 

I underalternativ 1B er vegen er lagt i tunnel i Halsane - området. Høyere vegstandard gir en oppdeling 

av slettene ved Fagerheim. Fylkesveg i tunnel gjennom Halsane endrer i liten grad landskapsbildet da 

terrenget bevares i strekket.    

Underalternativ 1C 

I underalternativ 1C er vegen lagt i dagen (uten miljøtunnel eller tunnel) ved Halsane. Høyere 

vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 

oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen. 

Tabell 7-1 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekning 1 

Fagerheim – Ekrene 

 

Underalternativ 1B er rangert høyest for delstrekning 1, med liten til middels negativ konsekvens. 

Både underalternativ 1A og 1C er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for delstrekningen, og 

er dermed rangert likt.  

Reiseopplevelsen er derimot i alternativ 1B noe mindre attraktiv enn i alternativene 1A og 1C. Samlet 

sett vil alternativ 1B anbefales gjennom delstrekning 1 for temaet landskapsbildet.  

 

Landskapsbilde 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

 Middels negativ  

( - - )  

Liten - Middels negativ  

( - / - - ) 

Middels negativ 

(  - - ) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

2 1 2 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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7.1.2 Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  

Det er bare et alternativ for delstrekning 2. Fylkesvegen ligger delvis som en utvidelse av eksisterende 

fylkesveg, og delvis i omgivelser som ikke er berørt av dagens fylkesveg, der tiltaket gir store 

endringer i terreng og landskapets romlige og estetiske karakter. Dette gjelder særlig i kryssområdene 

ved Saltveit og Ekrene, bro over Kallandsvatnet og Viksefjorden, og ved massedeponiet ved Håvåsen. 

Også generelt langs traséen vil ny fylkesveg med høyere standard, bli et mer iøynefallende element i 

landskapet enn dagens veg, med gjennomgående skjæringer og fyllinger.  

Reisende langs ny fylkesveg vil blant annet kjøre nært på Randivatn og få god utsikt over 

Kallandsvatnet og Viksefjorden fra broen, slik at ny fylkesveg vil gi en forbedret reiseopplevelse enn 

dagens.  

Tabell 7-2 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

 

7.1.3 Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen.  

Alternativ 1 har, langs hele strekningen, for alle underalternativene, en samlet middels til stor negativ 

konsekvens for landskapsbildet.  

Selv om underalternativ 1B gir lavere konsekvensgrad for delstrekning 1, enn alternativ 1A og 1C, er 

samlet konsekvens for alle alternativene vurdert til å være middels til stor negativ. Delstrekning 2 er 

vektet tyngst på grunn av at den er lengst og har mange delområder. I delstrekning 2 har tiltaket så 

omfattende terrengendringer, at lavere konsekvensgrad i underalternativ 1 B ikke gir noen vesentlig 

endring for samlet konsekvens for underalternativene.  

Ny fylkesveg 47 er et stort tiltak som vil berøre og føre til omfattende endringer av romlige og visuelle 

kvaliteter i landskapet. Standardklassen for vegen gjør at linjeføringen vil bli adskillig stivere enn 

dagens fylkesveg. I delstrekning 2 gir spesielt fylkesvegen i ny trasé over Saltveit, forbi Randivatnet 

og med deponi ved Håvåsen, i tillegg til bro over Kallandsvatnet/ Viksefjorden omfattende 

terrenginngrep.  

 

 

  

Landskapsbilde 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

Middels – Stor negativ 

( - - / - - - ) 

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 
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Tabell 7-3: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema landskapsbilde. 

 

 

 

 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Middels negativ  

( - - ) 

Middels – Stor negativ 

( - - / - - - ) 

Middels – Stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 

Underalt. 

1B 

Liten - Middels negativ  

(-/ - - ) 

Middels – Stor negativ 

( - - / - - - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Middels negativ 

( - - ) 

Middels – Stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 
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8 Konsekvenser i anleggsperioden 

Ny fylkesveg er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 

landskapet. 

Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområdene, konstruksjoner og massedeponi ha stor betydning, 

der omfattende terrengbearbeidelse vil endre terrenget og landskapsbildet.   

I anleggsperioden vil terrengbearbeidelsen gi «sår» i landskapet, som i anleggsperioden vil være mer 

fremtredende enn i driftsfasen, og vil kunne framstå som skjemmende før tilplantning eller 

revegetering. Sårene vil sammen med visuell støy forårsaket av anleggstrafikken påvirke 

landskapsbildet negativt. 
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9 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er tilpasninger som ikke ligger inne i kostnadene og som kan bidra til å minimere de 

negative virkningene av tiltaket eller gjøre tiltaket bedre. Avbøtende tiltak inngår ikke i 

konsekvensvurderingen, men er gitt med tanke på en mer harmonisk tilpasning av tiltaket til 

omgivelsene.    

9.1 Anleggsperioden 

Planen har bestemmelser for tilbakeføring og opparbeiding av områder som er benyttet midlertidig til 

rigg og anlegg, slik at disse settes i stand med best mulig overgang til eksisterende terreng langs 

vegens sidearealer.  

Rundt vegtiltaket settes et areal av som kan brukes til anleggsarbeid. Planen setter som hovedregel av 

areal i 10 m bredde til rigg og anleggsområde på begge sider av vegtiltaket, eksempelvis 10 meter ut 

fra topp skjæring eller fyllingsfot. Enkelte steder er det gjort stedlige tilpasninger for å hindre et så 

bredt beltet for anlegg, eksempelvis ved Gjeringstjørn og langs dyrka mark ved Ekrene. 

Landskapstegningene dekker store deler av areal som vil bli midlertidig berørt, og planen setter krav 

om tilbakeføring og istandsetting av alle areal knyttet til anleggsvirksomhet ved gjennomføring av 

tiltaket. Planen forutsetter at det skal utarbeides mer detaljerte tilpasninger av tiltaket til terrenget i 

detaljplanen.  

Følgende punkter er sentrale for at anleggsgjennomføring kan koordineres med en skånsomhet for og 

tilpasning til eksisterende landskap: 

› Det bør utarbeides en rigg- og marksikringsplan i forkant av anleggsperioden.  

› Det skal ikke beslaglegges mer enn nødvendig areal innenfor riggområdene, og arealene må 

holdes ryddige.  

› Terrenginngrep i forbindelse med veganleggene skal så skje skånsomt som mulig. 

› Det bør utarbeides massehåndteringsplaner som synliggjør etappevis reetablering av terreng.  

› Revegetering skal igangsettes så fort dette er mulig for å minimere de nye sårene i landskapet.  

9.2 Permanent situasjon 

Et stort vegtiltak som ny fv. 47 blir, vil få stor påvirkning på landskapet vegen går i gjennom. I planen 

er veggeometrien i noen grad tilpasset landskapet, men tilpasningen er meget begrenset av krav som 

følger valget av standardklasse. 

Vegestetiske tiltak har blitt innarbeidet i planforslaget i løpet av planprosessen, og terrengformingen er 

overordnet planlagt i landskapstegningene til planen. Planen setter og generelt krav om estetisk 

utforming av fyllinger, og revegetering eller beplantning av disse, og mer spesifikke krav til 

opparbeiding eksempelvis ved fylling mot Randivatn og deponiet ved Håvåsen. 
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Hvordan tiltaket i sin helhet påvirker landskapsbildet ved ferdig opparbeidelse, vil i stor grad være 

avhengig av utforming og tilpassing av fyllinger og skjæringer til omkringliggende terreng. Det må tas 

hensyn til opplevelsen av visuelle og romlige kvaliteter omkring anlegget, både sett utenfra og fra 

perspektivet til den som reiser langs vegen.  I enkelte tilfeller er interessene motstridende. Langs 

strekningen er eksempelvis traséen, langs Gjeringstjørn og Randivatn ønsket skjermet fra omgivelsene 

øst for ny trasé, mens utsikt over vannene beriker reiseopplevelsen.  

Avbøtende tiltak som bør vektlegges i videre detaljplanlegging; 

› Ivareta viktige landskapselement, som elvesystemer, store vannflater og sikt i åpne landskapsrom.  

› Sikre vegetasjon og stedegne masser, slik at grøntstrukturen langs vegen kan gjenetableres ved 

naturlig revegetering og beplantning, i henhold til prinsipper vist i rapport for Naturmangfold, 

figur 9-1.  

› Sikre beplantning gjennom planer som angir detaljerte anvisninger for vegetasjonsbruk, i tråd 

med landskapstegningene til planen.   

› Gi god utforming og materialbruk på utstyr og konstruksjoner, eksempelvis på belysning, 

støyskjermer, armaturer, broer, kulverter og eventuelle tunnelportaler. Spesielt anbefales fokus på 

god design på bro over Søre Våge.  

› Tilbakeføring av dyrket mark bør gjennomføres så fort det lar seg gjøre etter anleggsperioden. 

Tilpasninger kan eksempelvis være slak sideskråning, slik at jordbruksaktivitet kan opprettholdes.  

› Avrunding av skjæringer vil gi et mer harmonisk uttrykk kan skjæringene avrundes, i tråd med 

landskapstegningene, se prinsipp under.  

 

Fig 9-1 Flere steder langs den nye vegtraséen ligger veien i til dels store skjæringer. Avrunding av topp skjæring vil 

skape mer naturlige terrengformer, enn skjæringer som kutter tvers ned i landskapet.  

›  Støyskjerming mot Fagerheim må gjøres i samarbeid med Byantikvaren.  
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› Hordaland fylkeskommune. www.hordaland.no  

› Rogaland fylkeskommune. www.rogfk.no 
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› https://www.temakart-rogaland.no/ 
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