
VEG TIL EYDEHAVN HAVN – VURDERING AV LANDSKAPSBILDET 
 

Landskapsbildet er et av flere ikke-prissatte temaer som vurderes i en helhet sammen andre temaer 

som er av betydning for vurdering av ny veitrasé fra Eydehavn havn til fv. 410. Målet er å komme 

fram til best mulig veitrasé etter en siling av tre foreslåtte veitraséer der én velges ut for å skulle 

detaljreguleres. 

 

Landskapet er beskrevet som et helhetlig område. På grunn av svært ulik lokal karakter har det også 

vært nødvendig å gi en kort beskrivelse av traséene.  I arbeidet med å vurdere temaet landskapsbilde 

er det enkelte berøringspunkt med andre temaer som f. eks. friluftsliv, naturmiljø, nærmiljø og 

kulturmiljø.  Disse temaene inngår som en del av helheten i en landskapskarakter hva angår dagens 

bruk og spor i landskapet, av tidligere bruk og som en del av landskapsbildet og stedets historie. Det 

presiseres at disse temaene har egne utredninger. 

 

Tiltaksvurderinger er gjort med utgangspunkt i veibygging uten broer og tunneler (kun underganger i 

viktige krysningspunkt).  For alternativene A og B er veilinjer skissert som planfrie krysningspunkt, 

mens alternativ C gir kryssing i plan. Avbøtende tiltak er skissert under hvert punkt. 

 

Påvirkning av landskapskarakteren er et uttrykk for hvor omfattende endringer det aktuelle tiltaket 

vil medføre i det enkelte området. Landskapskarakteren vurderes ut fra eksisterende kvalitet og verdi 

og sammenliknes med framtidig kvalitet som følge av påvirkning av det planlagte veitiltaket.  

 

 

Metode: 

Kunnskapen baserer seg på kart, funn fra kjente databaser, 3d-modell, Norge i bilder og historiske 

kart. Området er befart. Vurdering av landskapet og de ulike traséalternativenes påvirkning er utført 

med utgangspunkt i «Metode for landskapsanalyse i kommuneplan»: 

 

1) Beskrivelse av landskapet innenfor tiltakets område 
2) Fastsettelse av landskapskarakter og verdi 
3) Beskrivelse og vurdering av tiltakets påvirkning av landskapskarakteren og tydeliggjøre de 

ulike forskjellene for de tre linjene   
4) Angivelse av vurdering av konsekvenser 
5) Forslag til eventuelle avbøtende tiltak  



 
Kart som viser de tre ulike alternative traséene: alternativ A grønn linje, alternativ B rød linje, alternativ C blå linje 

 

Generelt om utbyggingens påvirkning av landskapsbildet: 

Generelt vil et veianlegg med stiv linjeveiføring iht. veitekniske krav, både vertikalt og horisontalt, 

som planlegges mellom Eydehavn havn og Neskilen bli et ruvende element i et småskalalandskap.  

 

Tidvis kan fyllinger og skjæringer skjules av landskapets høydemessige variasjoner, likeledes kan store 

terrenginngrep forsterkes ved at de gjør mye ut av seg i et terreng der synligheten blir stor. Den 

visuelle og fysiske barriereeffekten av veitiltak blir gjeldene selv om det tilrettelegges for 

krysningspunkter. Opplevelse av landskapet med natur og stillhet vil i stor grad forringes ved 

utbygging av veitiltak. 

 

Ulleråsen er et område avsatt til boligområde i kommuneplanen, men skal vurderes som areal for 

industriområde. Disse forholdene er ikke en del av den landskapsfaglige vurderingen av 

traséalternativene. 

 

Verdisetting av landskapet 

Verdivurderingen bygger på beskrivelsen og fastsettingen av landskapskarakteren. Landskapet 

vurderes uti fra et sett verdikriterier.  

 

Landskapet innenfor området som er vurdert i forhold til traséalternativer ansees ikke å være av 

svært viktig regional eller nasjonal betydning. Verdien av områdets landskap angis å være av middels 

verdi. Landskapet er vanlig forekommende i lokal sammenheng, og ansees å ha verdi under 

gjennomsnittet i regional sammenheng. 

 

 



Vurdering av konsekvens: 

Kategori rød (stor negativ påvirkning): 

• Utbyggingsområdet vil føre til en omfattende eller merkbar negativ endring av landskapets 

karakter 

 

Kategori gul (middels negativ påvirkning): 

• Utbyggingsområdet vil endre landskapets karakter i negativ retning 

 

Kategori grønn (liten eller ingen negativ påvirkning): 

• Utbyggingsområdet vil til en viss grad påvirke og endre landskapets karakter i negativ retning 

 

0-alternativet 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Eksisterende vei til havna går gjennom Eydehavn sentrum. Det er et behov å legge om veien for å 

unngå belastningen som tungtrafikken gir ved å kjøre gjennom sentrum. 

 

Beskrivelse av tiltakets påvirkning av landskapskarakteren: 

Ingen 

 

Konsekvensvurdering for landskapsbildet:  

Ingen 

 

Alternativ A (grønn linje) 
Beskrivelse av utbyggingsområdet:  

Strekningen for veitrasé alternativ A er på ca. 1,2 km. En fellestrasé for alle alternativene er på ca. 

350m og kommer i tillegg. I hovedsak et skogkledt småkollet landskap. Deler av veistrekningen går 

gjennom et området som er avsatt til boligformål. 
 

 
Bilde fra modell viser alternativ A (grønn linje), sett fra sør mot nord. 

 

 



Beskrivelse av tiltakets påvirkning av landskapskarakteren (fra nord mot sør): 

Direkte arealinngrep:  

Veitraséen krysser markante koller syd for Eydehavn skole, berører et lite vann (oppkomme) og to 

små, åpne landskapsrom. De første 300m er felles med trasé B. 

 

Veilinjen krysser kanalen syd for stemmen i overgangen til et større skogkledt landskapsrom i form av 
en dominerende fylling. Veilinjen går gjennom en terrengrygg og følger deretter Ulleråsens 
hovedform. To boliger påvirkes av traséaternativ A rett nord for kryssing av Skoleveien. Automatisk 
fredet kulturminne (bosetningsplass steinalder) ligger i yttergrensen av tiltaket. 
 

Visuell fjernvirkning:  

Veilinjen vil gi liten visuell fjernvirkning.  

Veien på østsiden av Ulleråsen kan bli synlig fra boligområder i øst, men i liten grad da fyllinger og 

skjæringer er mindre dominerende for den delen av veistrekningen. Det kan gis innsyn til korte 

strekninger av veitraséen fra kulturløypa på østsiden av Ulfsryggtjønn, men trolig vil terrenginngrep 

(fyllinger) skjules av skogskledt forgrunnslandskap fra denne vinkelen. 

 

Veialternativ A vil ikke være synlig fra Eydehavn sentrum, men fra bebygde koller på Eydehavn. 

 

Nærvirkning:  

Veien vil være ruvende i det nære landskapet. Veien vil gi sterk påvirkning til boligene langs 

Stemmetjønn og nærmest Kloppedalsmyra og oppleves som en barriere mellom skole/barnehage og 

bebyggelsen. Veilinjen tangerer mindre koller og krysser kanalen sør for stemmen som ligger i en 

smal kløft i landskapet. Nærområdets landskapskvaliteter i landskapsrommets overgangssone 

forringes. Nærmiljøområder knyttet til bruk i form av turgåing, installasjoner (lek/undervisning), 

bålplass, frisbeegolf fragmenteres og kvalitetene i dette området blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Konklusjon:  

Veilinje A vil gi stor negativ påvirkning av landskapskarakteren der den går på tvers av det småkollete 

og lokalt opplevelsesmessig interessante landskapet i første del av strekningen. Veilinje A vurderes å 

ha liten negativ påvirkning av landskapsbildet i de deler av strekningen som går på østsiden av 

Ulleråsen. 

 

Konsekvensvurdering:  

Middels negativ konsekvens (middels verdi, middels negativ påvirkning) 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

• Bro som kryssing mellom Eydehavn skole/Kloppedalsmyra for å redusere barriereeffekt  

• Flytte traséen bort ifra kolle ved skolen. Føre g/s-vei forbi kolle inn i lokalt landskapsdrag mot 

skolens parkeringsområde. Alternativ plassering vil da ligge i randsonen til Kloppedalsmyra.  

• Etablering av gode krysningspunkt for etablerte stier og turveier 

• Bro som kryssing over tydelig landskapsrom for å redusere barriereeffekten og 

opplevelsesverdien av kanalen, dens sammenheng i landskapet og sett i sin historiske og 

landskapsmessige kontekst 



• Justering av traseen noe sydover ved kryssing av kanalen for å unngå å forstyrre kanalens 

opplevelseskvalitet sammen med en tydelig romlighet fra stemmen mot Ulfsryggtjønn. 

 

Alternativ B (rød linje)  
Beskrivelse av utbyggingsområdet:  

Strekningen for veitrasé alternativ B er på ca. 1,2 km. Fellestrasé (ca.350m) for alle alternativene 

inngår ikke i beregnet lengde. Området er et skogkledt kollete landskap. Deler av veistrekningen går 

på vestsiden av Ulleråsen som er avsatt til boligformål. 

  

Beskrivelse av tiltakets påvirkning av landskapskarakteren (fra nord mot sør): 

Direkte arealinngrep:  

Første del av traséen går gjennom et terreng preget av små knauser med høydeforskjell fra 

omkringliggende dalbunner på ca. 20m rett syd for Eydehavn skole. De første 300m er felles med 

traséalternativ A. 

 

Veilinjen følger et lite landskapsdrag og krysser kanalen midt i et større skogkledt landskapsrom i 

form av en dominerende fylling. Veilinjen følger Ulleråsens hovedform og går i bue langs 

Stemmetjønn før den går inn i dyp skjæring i vestre del av Ulleråsen. En bolig på vestsiden av 

Ulleråsen påvirkes i noe grad av traséalternativ B. 

 

Visuell fjernvirkning:  

Veilinjen vil gi stor visuell fjernvirkning. Veien på vestsiden av Ulleråsen kommer tett på boligklynger 

på vestsiden av Ulleråsen med dominerende fjellskjæringer.  

 

Veialternativ B vil gi høye fjellskjæringer som blir godt synlig fra Eydehavn sentrum (torvet) og 

bebygde koller på Eydehavn. 

 

Nærvirkning:  

Veien vil være ruvende i det nære landskapet. Veien vil gi sterk påvirkning til boligene rundt 

Stemmetjønn og nærmest Kloppedalsmyra.  Veitraséen vil oppleves som en barriere mellom 

skole/barnehage og Kloppedalsmyra (idrettsbane) og videre mot bebyggelsen i Eydehavn.  

 

En kraftige fylling vil strekke seg gjennom et viktig landskapsrom og utgjøre en ny omramming av 

nordøstre del av Stemmetjønn. Den steinsatte kanalen krysses med en dominerende fylling. Dette gir 

et brudd i opplevelsesverdi av kanalen som kulturminne og helhetlig sammenheng mellom to vann 

med beliggenhet i hvert sitt markante landskapsrom. 

 

Nærmiljøområder knyttet til bruk i form av turgåing, installasjoner (lek/undervisning), bålplass, 

freesbeegolf fragmenteres og kvalitetene i dette området blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 

 

 



 
Bilde fra modell viser oversiktsbilde av alternativ B (rød linje), sett fra sør mot nord. 

 

Konklusjon:  

Veilinje B vil gi stor negativ påvirkning av landskapskarakteren og opplevelsesverdien der den krysser 

et viktig landskapsrom og griper inn i randsonen av myrområdene rundt Stemmetjønn. Også stor 

negativ påvirkning av landskapet i de deler av strekningen som skjærer gjennom Ulleråsen. 

 

Konsekvensvurdering:  

Stor negativ konsekvens (middels verdi, stor negativ påvirkning) 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

• Bro som kryssing mellom Eydehavn skole/Kloppedalsmyra for å redusere barriereeffekt og 

for å skape en mest mulig opplevd trygg skolevei.  

• Flytte traséen bort ifra kolle ved skolen. Føre g/s-vei forbi kolle inn i lokalt landskapsdrag mot 

skolens parkeringsområde. Alternativ plassering vil da ligge i randsonen til Kloppedalsmyra.  

• Etablering av gode krysningspunkt for etablerte stier og turveier 

• Bro som kryssing over tydelig landskapsrom for å redusere barriereeffekten og 

opplevelsesverdien av kanalen, dens sammenheng i landskapet og sett i sin historiske og 

landskapsmessige kontekst 

• Legge strekning forbi Ulleråsen i tunnel for å unngå markante fjellskjæringer som blir godt 

synlig i landskapet 

 

 

Alternativ C (blå linje)  
Beskrivelse av utbyggingsområdet:  

Strekningen er på ca. 1,1 km. Fellestrasé (ca.350m) for alle alternativene inngår ikke i beregnet 

lengde. Området er for store deler av strekningen et kollete bebygd landskap. Linjen krysser flere 

atkomstveier til etablert bebyggelse (ca. 15 boliger). En kort strekning er lagt i høyspenttraséen. 

Deler av veistrekningen går inn i den sørvestre siden av Ulleråsen.  Veistrekningen legger ikke opp til 

planfri kryssing. 

 

 



Beskrivelse av tiltakets påvirkning av landskapskarakteren (fra nord mot sør): 

Direkte arealinngrep:  

De først 25 m av strekningen går tvers gjennom en markant kolle og svinger sørover, ut i et gjengrodd 

landskapsrom. Videre går veistrekningen langs en bebygd kolle og inn i den eksisterende Øvre 

Stemmekjennvei. Videre er traséalternativ C vist lagt gjennom en mindre kolle der dagens 

høyspenttrasée går. Linjen krysser et mindre landskapsrom, en mindre kolle, bekken/ kanalen fra 

Stemmetjønn ned mot den gamle Nitriden og videre inn i den sørvestlige delen av Ulleråsen. 

 
Bilde fra modell viser deler av alternativ C (blå linje), sett fra sør mot nord. 

 

Visuell fjernvirkning:  

Veilinjen vil for deler av strekningen gi liten visuell fjernvirkning der traséen er lagt dypt i terrenget 

og således skjules av det småkollete landskapet. Der veilinjen berøre Ulleråsen vil fjellskjæringene bli 

dominerende i landskapet og godt synlig fra bebygde koller i Eydehavn. 

 

Nærvirkning:  

Veitrasé C vil bli et svært dominerende element som ligger i dalsøkk og tvers gjennom koller i et 

etablert og landlig boligmiljø.  

 

Bratt sideterreng vil gi reduserte bokvaliteter. 

 

Konklusjon:  

Veilinje C vil gi stor negativ påvirkning av landskapskarakteren der den krysser små landskapsrom og 

bebygde arealer. Stor negativ påvirkning av landskapet i den delen av strekningen som skjærer 

gjennom Ulleråsen. 

 

Konsekvensvurdering:  

Stor negativ konsekvens (middels verdi, stor negativ påvirkning) 

 

Muligheter for avbøtende tiltak: 

• Legge strekning forbi Ulleråsen i tunnel for å unngå markante fjellskjæringer 

• Etablering av gode krysningspunkt for etablerte stier og turveier 

Oppsummering av vurdering av konsekvens: 



Vegtrasé Verdi Påvirkning Konsekvens 

Alternativ A 
(grønn linje) 

Middels  Middels negativ 

påvirkning 

Middels negativ 
konsekvens 

Alternativ B 
(rød linje) 

Middels  Stor negativ 

påvirkning 

Stor negativ 
konsekvens 

Alternativ C 
(blå linje) 

Middels  stor negativ 
påvirkning 

Stor negativ 
konsekvens 

 

Fellestrasée 

Beskrivelse av utbyggingsområdet:  

Fellestraséen for de tre alternativene A, B og C i nord har samme påkoblingspunkt langs fv. 410 

(Kystveien) med mulighet til forlengelse av ny vei frem til ny E-18 ved Heftingsdalen i tråd med 

tidligere forprosjekt. Det er ikke gjort landskapsmessige vurderinger av en slik videreføring i denne 

rapporten. 

 

Terrenget for påkoblingspunkt ligger som en bratt vestside mot Neskilen. Eksisterende trasé for fv. 

410 planlegges å gjøres om til g/s-vei. Ny fv. 410 legges høyere i terrenget for å gi planfri kryssing. 

Første del av veistrekning etter rundkjøring går gjennom en markant kolle som vil gi kraftige 

fjellskjæringer. Fellestraséen for de tre alternativene A, B og C i sør er på ca. 350m og krysser 

Skoleveien og Elly Eydes vei før den kobles på Nitridveien.  Første del er et utflytende asfaltareal 

inkludert busstopp. Arealet syd for Skoleveien var tidligere et beite eller jordbruksområde, men er 

fylt opp med stein og preges nå av relativ tett lauvskog. Området preges av tett skog og et 

lavtliggende terreng på begge sider av krysningspunkt med Elly Eydes vei. Veitraséen er lagt sydvest 

for en markant kolle og går videre inn i et sterkt bearbeidet terreng som er knyttet til uttak av fjell til 

industrien på Eydehavn. 

 

Vurdering av konsekvens: 

Kryssløsning/rundkjøring krever stort areal og gir et stort terrenginngrep i det bratte terrenget på 

østsiden av Neskilen. Ny fylkesvei løftes i forhold til dagens høyder og tiltaket vil i så måte ikke 

innvirke på elvekantsonen. Tiltakets plassering høyt i terrenget fører til en terrassering av fjellsiden, 

og bidrar til å redusere uttrykket noe sett fra Kystveien og motsatt siden av Neskilen. Ved 

planfrikryssing av Skoleveien vil det skapes lange (ca. 200 - 300m) fyllinger på hver side av veien som 

vil oppleves som en barriere i det ellers tilnærmede flate landskapet. Strekningen mellom Skoleveien 

og Nitridveien er regulert til veiformål. Konsekvens vurderes ikke for denne strekningen. 

 

Muligheter for avbøtende tiltak for fellestrasé: 

• Generelt god forming av sideterreng, blant annet avrunding av fjellskjæringer 

• Bro som kryssing av Skoleveien for å redusere barriereeffekt 

 

 

Alternativ tunnel 

Beskrivelse av dagens situasjon: 

Veilinje med tunnel er i reguleringsplan vist under bebyggelsen i den nordlige delen av Eydehavn 

med påkobling til eksisterende kryss v/Neskil bru. Alternativet er regulert, men er ikke i tråd med 

veitekniske krav som stilles. Konsekvenser vurderes ikke. 


