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Kort sammendrag 

I denne delutredningen om landskap vurderes hvilke virkninger tiltaket vil kunne 

få for landskapsbildet.  Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige 

og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som fysisk form. 

Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det 

uberørte naturlandskap.  

Delutredningen om landskap tar utgangspunkt i fremgangsmåten som er skissert 

i Vegdirektoratets Håndbok V712.  

Dagens landskap innenfor området vurderes å være av middels til stor verdi. 

Det nedlagte steinbruddet ligger i dag som et åpent sår landskapet. Ved ferdig 

etablert situasjon vil tiltaket i sum føre til en forbedring av landskapsbildet. 

Alternativ 1 rangeres derfor foran 0-alternativet.  

God landskapstilpasning med tilpasning til de store linjene og formene i 

landskapet, samt naturlig revegetering er forutsetninger for et godt resultat. 

Avbøtende og kompenserende tiltak er beskrevet nærmere i kapittel 7.  
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1. Beskrivelse av tiltaket 

1.1. Formål med tiltaket 

Tiltakshaver og forslagstiller Myrvoll Maskin AS ønsker å gjenåpne et tidligere steinbrudd 
ved Storhammaren i Djupvik i Kåfjord kommune, med adkomst til E6. Hensikten er å selge 
stein til lokal bruk, men også tilby råstoff til framtidige vegprosjekter, havneutbygginger 
mm. 
 

Figur 1. Steinbruddet ligger ved Storhammaren, med adkomst til E6. 
 
Asplan Viak er engasjert for å utrede deler av de samfunnsmessige virkninger av tiltaket, 
herunder landskap. Utredningen vil i noen grad overlappe med delutredningen for 
friluftsliv.  
 

1.2. Eksisterende steinbrudd 

0-alternativet 

0-alternativet er i utgangspunktet dagens situasjon hvor det nedlagte steinbruddet forblir 
som i dag.  

Steinbruddet ligger innenfor eiendommen 1/21, og adkomstvegen til E6 ligger innenfor 
eiendommene 1/1, 1/3, 1/8, 1/21 og 1/97. Grunneier er Einar Giæver.   

Eksisterende steinbrudd er fra 1970-tallet og ble opprettet i forbindelse med bygging av 
molo i Djupvik. Etter den tid har steinuttaket bare vært sporadisk i bruk til lokale behov. 
 
 
 
 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Landskap 6 

Steinbruddet slik det fremstår i dag: 
 

Figur 2: Steinbruddet slik det fremstår i dag, sett mot nord. 
 
 

Figur 3: Steinbruddet sett mot nordvest. 
 

Figur. 4: Steinbruddet sett mot sørøst.  
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Figur 5. Eksisterende uttak, sett mot sørøst.  

Figur 6. Dagens adkomstveg til steinbruddet, sett mot sør.  
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1.3. Beskrivelse av tiltaket 

Uttak av steinmasser  

Steinuttaket er planens sentrale del og har en størrelse på ca. 48 da. Rundt uttaket vil det bli 
etablert en buffersone som sikrer opprettholdelse av eksisterende vegetasjon.  
 
Bunn kote i dag er +75, øverste kant av uttaket kote +97. Masseuttaket skal utvides ca. 110 
m bakover, i bakkant til kote +113.  
 

 
Figur 7. Utvidelse av masseuttaket (illustrasjon fra planprogrammet). 
 
 
Drift 
Steinbruddet skal brukes til uttak av fast fjell gjennom sprenging, knusing og frakt. 
Steinmasser fraktes via en adkomstvei nord for planområdet mot E6.  
 
Uttaksområdet er hovedsakelig fast fjell som skal tas ut ved boring og sprenging. Det 
legges til grunn at boring skjer intensivt med innleid borerigg noen ganger i året. Mobilt 
pukkverk brukes i uttaksområdet, samt gravemaskin og hjullaster. Ved drift kan det være 
samtidig uttak, produksjon og transport. For hver etappe vil det derfor være kortere 
perioder med boring og sprenging, etterfulgt av perioder med produksjon og frakt av 
steinmasser. Oftest vil aktiviteter ikke foregå samtidig. Driftsplan vil bli utarbeidet. 
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Skjerming mot omgivelsene 
Masser fra eksisterende deponi vil, i tillegg til tilførte masser, bli lagt opp i en 
sammenhengende voll mot sør og sørøst, som skjerm for støy og innsyn fra tilgrensende 
områder. Uttaket vil starte i nordvest (se illustrasjon).  
  
Uttak i etapper 
Uttaket vil skje i etapper, da det er markedet som bestemmer hvor mye som må produseres 
til enhver tid. Etappevis uttak vil framgå av en etappeplan, som del av driftsplanen.  
  
Istandsetting av steinbruddet 
En avslutningsplan vil vise hvordan steinbruddet tilpasses de store linjene i landskapet og 
glir inn i omkringliggende landskap ved avsluttet bruk. Istandsetting skal skje etappevis. 
Avslutningsplanen vil være en del av driftsplanen. Driftsplanen skal godkjennes av 
direktoratet for mineralforvaltning.   
 

 
 
Figur 8. Det ferdig istandsatte steinbruddet skal følge de store linjene og formene i 
landskapet. 

 
 Figur 9. De store linjene i landskapet. Sett mot sørøst.  
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Adkomstvegen 
Atkomstvegen til steinbruddet må utbedres dersom bruddet skal gjenåpnes, både når det 
gjelder avkjørsel/kryss mot E6 og vegbredde. I nåværende utkast til planprogram er 
atkomstvegen vist i 5 m bredde med 3 m veggrunn på begge sider. Et alternativ er å 
regulere smalere veg (3,5 m) med møteplasser. Dette vil avklares nærmere etter dialog med 
grunneierne. Kryssutformingen mot E6 vil reguleres i tråd med Vegnormalene (Hb-N100). 
 
Etterbruk  
Etterbruken er tenkt som LNFR-område, med helning på terreng maks 1:3, dersom man 
ikke i pågående arbeid med kommunedelplanen foreslår annet etterbruk.  
 
 
 

 

 

 

 

Figur 10. Profilhenvisning. 

 

 

 

Figur 11. Terrengprofil viser uttak – før- og etter-situasjon. Max helning 1:3.   
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Figur 12. Før-situasjon (0-alternativet). Sett fra nord mot sør/sørøst. 
 

 
Figur 13. Etter-situasjon viser istandsatt uttak. Sett fra nord mot sør/sørøst.  
 
Ved å følge de store linjene og formene i landskapet og sørge for naturlig revegetering, vil 
uttaksområdet visuelt sett oppfattes som integrert i naturlandskapet.  
 
 
 
 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Landskap 12 

2. Fagtema landskap 

2.1. Landskapsbilde 

Landskapsbildet er en betegnelse knyttet til opplevelse av våre visuelt fattbare omgivelser, i 

denne sammenheng forenklet til å romme det rent visuelle. 

«Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og 

hvordan landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, 

fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Formålet med analysen er å 

frambringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og belyse konsekvensene av de 

ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativer som er best og dårligst 

for fagtemaet».  

Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712.  

I denne rapporten omtales landskapsbildet som landskap.  

 

2.2. Planprogrammets utredningsprogram 

Planforslaget faller inn under plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger, 

vedlegg II, pkt. 2a (utvinningsindustri/mineraluttak). Hensikten med konsekvens-

utredningen er å gi oversikt over virkninger og konsekvenser som planforslaget kan 

medføre for temaet landskapsbilde. Konsekvensutredningen vil vurdere planforslaget opp 

mot dagens situasjon, alternativ 0. 

 

Alternativer som skal utredes Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 0 Alternativ 0 forstås som dagens situasjon. Området er i 

dag avsatt som LNFR-område i gjeldende 

kommuneplan. 

Alternativ 1 Alternativ 1 omfatter detaljregulering av steinbrudd i 

området, samt atkomst fra steinbruddet til E6. 

Tabell 1. Planprogrammets utredningsprogram.   
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2.3. Metode 

Delutredningen tar utgangspunkt i fremgangsmåten som er skissert i Vegdirektoratets 

Håndbok V712. 

Trinn 1 

1. Inndeling i delområder 

Plan og influensområde avgrenses.  

Utredningsområdet deles inn i enhetlige delområder.  

Landskapskarakter fastsettes.  

Tabell 2. Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde.  
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2. Utarbeiding av verdikart 

 

Delområdene verdisettes, verdikart utarbeides.  

Tabell 3. Kriterier for verdisetting av delområder. 
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3. Vurdering av tiltakets påvirkning 

Påvirkning vurderes for de verdivurderte delområdene. Påvirkning er et uttrykk for 

endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde. Vurderinger av påvirkning 

relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår 

kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. Midlertidig påvirkning i 

anleggsperioden beskrives separat. Vurdering av påvirkning gjøres for alle de verdivurderte 

delområdene.  

Tabell 4.  Veiledning for vurdering av påvirkning. 

 

 

 

 

 

 

Figur. 14. Skala for vurdering av påvirkning 
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4. Konsekvens for delområdene 

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av 

verdi og påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i figur 9.  Konsekvensen for et 

delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av 

påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. 

Konsekvensvifta.  

 

 

Tabell 5. Konsekvensgrad for delområde. 
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Trinn 2 

Konsekvensvurderingene av delområdene settes inn i en tabell:  

Tabell 6. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2.  

 

5. Samlet konsekvensvurdering for hvert alternativ (her: alt. 0 og alt. 1) 

Deretter gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Utreder 

begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under 

den samlete konsekvensgraden. 

Tabell 7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.  
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2.4. Avbøtende og kompenserende tiltak 

Justeringer som reduserer negative virkninger vurderes. Tiltak/tilpasninger/endringer som 

skal bidra til å begrense negative virkinger av selve tiltaket (evt. gjøre tiltaket enda bedre).  

Avbøtende tiltak kan deles i to: 

1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen 

2. Tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket.    

Avbøtende tiltak foreslås for å kompensere for de negative virkningene.  
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3. Overordna landskapsbilde og influensområde 

3.1. Landskapet i regionen – underregioner  

 

 

 

 

 

Fig. 16. Planområdet i fjordlandskapet 

Lyngen/Kåfjord. 

 

Underregion LA-TI-I-A-53 - Tindelandskap med bart fjell  

«Landskapstypen omfatter kupert ås- og fjellandskap med høydeforskjeller større enn 250 

meter innenfor avstander på 1 km, og som i tillegg har tinder, egger og/eller svært bratte 

ås- eller fjellpartier, med stor terrengvariasjon innenfor små avstander. Områdene ligger 

over skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark. Landskapet er i liten grad 

preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og 

linjeinngrep som veier og kraftledninger kan forekomme». Kilde: NiN landskap.  

Fig. 17. Tindelandskap 
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Underregion LA-TI-K-S-27 - Moderat bølgeeksponert småkupert kystslette 

Fig. 18. Småkupert kystslette 

«Typen omfatter områder på kystsletta med tilhørende grunne marine områder som ikke er 

direkte eksponert mot åpent hav. Sammenlignet med områder på ytre kyst, har 

landområdene i typen større grad har ‘innlandsegenskaper’ i form av større nedbørfelt, 

forekomst av vassdrag, økt arealbruksintensitet, m.m. Områdene hører til den mer kuperte 

delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Områdene har lav til 

middels arealbruksintensitet, fra områder helt uten bebyggelse og infrastruktur til mindre 

grender, fiskevær, samlinger av fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet. Større 

samferdselsanlegg og flyplasser med større gressarealer kan inngå. Omfanget av 

bebyggelse, infrastruktur og menneskelig arealbruk samvarierer oftest med eksponering 

mot vind og bølger fra åpent hav (landskapsgradient indre-ytre kyst). 

Bjørkeskog dominerer, men stor variasjon. Karrig kystfuruskog. Graslier i gjengroing. Store 

myrareal.  

Dyrkamark fins på strandflater, i fjordbotner eller daler med flat dalbunn. Jordbruk som smal 

brem langs fjorden. Engbruk. En del gjengroing». Kilde: NiN landskap.  
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3.2. Influensområde 

Influensområdet omfatter hele landskapet som tiltaket lokaliseres i og er i nærheten av samt 
det området som tiltaket har visuell innvirkning på. I utgangspunktet er det nødvendig å 
dele inn området i avgrensede landskapsrom for å avgjøre hvilke landskapsrom som 
berøres visuelt av tiltaket og hvilken utstrekning det har, jfr. figur under.  
 

 
 

 

 

Figur 19. Tiltaket i det nære og store landskapsrommet. Avgrensningen av det overordnede 
landskapsrommet og av influensområdet er prinsipielle.  
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Det store landskapsrommet domineres av den store havflaten (Kåfjorden), og av 

fjellmassiver som danner kulisser i det store landskapsrommet. Mot vest ligger Lyngsalpene, 

et dominerende fjellmassiv med tinder og fjell som stuper bratt ned mot havflaten. Mot 

nord ligger Uløya med Blåtinden (1139 moh), Arnøya med høgeste fjell Arnøyhøgda (1170 

moh) og Nord-Fugløya med Fugløykallen (750 moh) som buffer mellom fjordsystemet og 

Norskehavet.   

 

Mot sør ligger Årøya og Årøybukt som avgrenser rommet noe mot sør, før Lyngenfjorden 

deler seg i Kåfjorden og Storfjorden. Mot sør, mellom fjordene, ligger Kaldfjellet (900 moh). 

Mot øst avgrenses det store landskapsrommet av en sammenhengende fjellformasjon, med 

Nordmannsviktinden (1355 moh), Staluvarri (1220moh), Hammarvikfjellet (774 moh), 

Storhaugen (1132 moh) og Kristian-aksla.  

 

Avstandene er relativt store. Det er 8,5 km fra bruddområdet til Lyngsfjellan på andre siden 

av fjorden. Til Årøybukt er avstanden 13,5 km.  

 

Store avstander, og at tiltaket ligger ved fjellfoten, gjør at en ikke er i stand til å oppfatte 

detaljer, disse kommer først til syne når en kommer tettere på området.  
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4. Grunnforhold  

4.1. Berggrunn og løsmasser 

I uttaksområdet ligger fjell i dagen. Hovedbergarten er båndgneis med granitt og 
mylonitt/fyllonitt som tilleggsbergarter.  
 
Ifølge NGUs løsmassekart er det i hovedsak breelvavsetninger langs atkomstvegen mot 
nord. I området nærmest E6 er det et lite område med marin strandavsetning.   
 
Et randmorenebelte ligger på vestsiden av adkomstvegen (belte av usortert 
morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten.  
   
 

 
 
Figur 20. Løsmassekart for området. Hvite felt viser fjell i dagen. (Kilde: NGU)  
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4.2. Geologisk arv-sted 

Spåkenes-området inngår i «geologisk arv-sted». Geologisk arv viser geologiske lokaliteter 
av særlig verdi for undervisning, forskning og/eller formidling (geosteder). Geologisk arv-
steder kan fortelle hvordan landet vårt ble til, eller de er gode eksempler på geologiske 
prosesser eller fenomener.  
 

 
Figur 21. Spåkenes som geologisk-arv-sted. Steinbruddet grenser til området avsatt til 
geologisk arv-sted, merket med blått i illustrasjonen under. Spåkeneset som geologisk arv-
sted er ikke vernet.  
 
 
Geologisk beskrivelse 
«Spåkenes ligger i ytre deler av Lyngen på vestsiden, ved innløpet til Rotsund. Området 
består av det flate, myrlendte Spåkeneset og indre deler av det skogkledde Hamarneset. 
 
Geologisk fenomener av interesse består av en iskontaktterrasse, randmorenerygg/ 
kameterrasse, sandurdelta med fossile iskiler og strandlinjefenomener. 
 
Spåkeneset utgjøres av en nesten 2 km lang glasimarin iskontaktterrasse avsatt foran 
innlandsisen som på det tidspunktet fylte Lyngen. Toppen av terrassen er avsatt lavere enn 
det havnivå som fantes på det tidspunktet. Materialet i terrassen er dominert av finkornige 
sedimenter (fin sand, silt og leire) og klaster, som senere er erodert og modifisert av havet, 
der det er skåret inn spesielt en godt markert strandlinje (Tapes-linjen). 
 
(Samtidig som iskontaktterrassen ble avsatt ble også sidemorenen øst for Hamarneset 
avsatt. Høyden på moreneryggen er fra 15 m til 1-2 m. Den sørøstlige delen sør for Storelva 
består av en lateral kameterrasse samt en mindre rygg. Foran den nordvestlige delen av 
ryggen er det avsatt en sandur sannsynligvis over havnivå gjennomskåret av 
smeltevannskanaler. 
 
Framme på sanduren er det formet en strandvoll, ca. 63,5 m o.h. Forholdet mellom denne 
strandvollen og randmorenen er usikker, men sannsynligvis er randmorenen dannet ved et 
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litt høyere havnivå, som tilsvarer hovedlinja. 
 
Høyeste marine dannelse på proksimalsiden er en strandvoll målt til 63 m o.h. 
 
Gjennom den nordligste delen av sanduren og strandvollen er det et større masseuttak som 
viser at sanduren består av gruslag øverst og sand under. I disse lagene er det fossile iskiler, 
som er en god permafrost indikator. 
 
Randmorenen og iskontaktdeltaet er trolig avsatt under hovedbreframstøtet i Yngre Dryas 
(Tromsø-Lyngen-trinnet). Dette indikeres ved datering av fossile skjell fra nordsiden av 
Spåkneset til 10 350 +/- 300 BP (Andersen 1968) og indirekte ved strandlinjedataene. 
 
Hele området bærer preg av menneskelig virksomhet; 
1) Deler av Spåkeneset er bebygd og oppdyrket 
2) Flere veier går gjennom området 
3) Større masseuttak har ødelagt deler av sanduren og strandvollen foran 
4) På deler av sanduren finnes det en camping-plass 
5) Spor etter nedgravd vannledning langs den sørlige delen av sidemorenen. 
 
Den delen av området som bærer minst preg av menneskelige aktiviteter er selve 
sidemorenen, kameterrassen og sanduren nærmest, som faglig sett er den mest 
interessante delen av området ved siden av de høyeste strandvollene. 
 
Aktuelle geologiske formelementer finnes sjeldent så godt markert i Troms som i dette 
området, og som samtidig er så formrik. I tillegg bør området studeres nærmere, dette 
gjelder spesielt den delen som utgjøres av randmorenen- sanduren- strandvollen, som 
også er den mest utsatte delen av området.  
 
Området bør vurderes i sin helhet, imidlertid kan alternativt bare den delen av området 
beliggende rundt randmorenen tas med i verneforslaget». Kilde: NGU, Geologisk arv. 
 

Vurdering:  

Geologisk arv-sted konsekvensutredes ikke, men det gjøres her en vurdering av påvirkning.  

Steinuttaket grenser til området avsatt til geologisk arv-sted ‘Spåkenes-området’, (se figur 
21). Eksisterende driftsveg som går fra E6 frem til steinuttaket ligger i sin helhet innenfor her 
geologisk arv-sted. Det vil være behov for utbedring av driftsvegen, fortrinnsvis ved å 
anlegge stoppe-/møteplasser underveis. Dette vil ha liten betydning for geologisk arv-sted 
som helhet.  

Uttak av masser og utbedring av driftsveg vurderes samlet sett å ha liten betydning for 
geologisk arv-sted.   
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4.3. Beskrivelse av delområder og verdisetting 

Plan- og influensområdet er delt inn i områder etter samlende og enhetlig preg som skiller 

dem fra omgivelsene omkring.  

 

For fagtema landskap er det landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og 

menneskeskapte komponenter og elementer som utgjør registreringskategoriene i samsvar 

med Tabell 2. 

 
Figur 22. Enhetlige delområder 

 

 

 

Landskapsbildets karakter fastsettes av de registreringskategoriene som har størst 

betydning. 
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Vurdering av delområde L1 - Kystsletta 

Kategorier Omtale Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet består av en sammenhengende kystlinje, åpen og 

eksponert mot det store landskapsrommet i vest. Spredt 

bebyggelse langs kystlinja, nedenfor og ovenfor hovedvegen.  

 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Kystlinjen danner avslutningen av landformasjonen mot havet. Viktig 

som romdannende element i det store landskapsrommet.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Kystlinjen skaper en stor ubrutt sammenheng.  Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

En sammenhengende kystlinje er et sentralt landskapselement. 

Marin strandavsetning.  

Svært viktig 

Vegetasjon Blanding av åpent beite- og slåttelandskap og blandingsskog langs 

sjøen. Noe gjengroing. Kratt og trær langs elve- og bekkeløp. 

Viktig 

Arealbruk Lav til middels arealbruksintensitet. Delområdet består i hovedsak 

av landbruksareal. Hovedvegen preger området i stor grad.  

Viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Eksisterende E6 danner visuelle sammenhenger i landskapet.  Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen menneskeskapte nøkkelelement inngår i området. Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
En sammenhengende åpen og eksponert kystlinje i det store landskapsrommet definerer i første rekke landskapsbildet. 

Kystlinjen sammen med hovedvegen utgjør viktige visuelle sammenhenger.  

Verdi for delområde Kystsletta er vurdert til lav stor.  
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Figur 23. Kystsletta 

Vurdering av delområde L2 – Skogsbelte 

 
Kategorier Omtale Betydning for 

landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Større sammenhengende skogkledt område, slakt skrånende 

terreng mot vest med tydelige spor etter strandlinjer i løsmassene.  

 

 

Viktig 

Romlige egenskaper Slakt skrånende terreng mot sørvest. Noe terrengvariasjoner. 

Viktig som romdannende element i det store landskapsrommet. 

Danner en viktig buffer mellom delområde 1 og delområde 3 

fjellområde.  

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Spor etter strandlinjer i løsmassene.  Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen naturskapte nøkkelelementer.  Uvesentlig 

Vegetasjon Vegetasjonen består av naturlig blandingsskog og plantefelt. En 

del krattskog i lavereliggende områder, større trær i tørrere 

partier. Kratt og trær langs elve- og bekkeløp. 

Viktig 

Arealbruk Lav arealbruksintensitet. Delområdet består i hovedsak av skog.  Uvesentlig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Ingen menneskeskapte visuelle egenskaper av betydning.  Uvesentlig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen menneskeskapte nøkkelelement inngår i området. Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Større sammenhengende skogkledt område, viktig buffer mellom delområde 1 og delområde 2.  

Verdi for delområde L2 Skogsbelte er vurdert til lav middels. 
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Figur 24. Skogsbelte  

Vurdering av delområde L3 – Åsryggen 
 

Kategorier Omtale Betydning for 

landskapsbildets karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Tydelig åsrygg (randmorene) som strekker seg langs 

adkomstvegen.  

 

Svært viktig 

Romlige egenskaper De romlige egenskapene i det nære landskapet er knyttet til 

denne vegetasjonskledte åsryggen.  Åsryggen er et tydelig 

romdannende element i nærlandskapet.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Rygg eller belte av morenemateriale som er skjøvet opp 

foran brefronten.   

Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Randmorenebelte. Geologisk arv-område. Viktig 

Vegetasjon Blandingsskog, en del bjørk, gran og furu. Tørrere forhold 

enn omkringliggende områder.   

Viktig 

Arealbruk Attraktivt skogkledt friluftslivsområde. Stier fører opp til 

åsryggen og ligger langs åsryggen. Et par stoppeplasser 

med benkebord.   

Viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Stier løper gjennom området, med enkelte stoppepunkter 

underveis.  

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Ingen menneskeskapte nøkkelelement inngår i området. Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Tydelig naturskapt åsrygg (randmorene) som strekker seg langs adkomstvegen. De romlige egenskapene i det nære 

landskapet er knyttet til denne vegetasjonskledte årryggen.   

Verdi for delområde L3 Åsryggen er vurdert til høg middels.  
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Figur 25. Delområde L3 Åsryggen 

Vurdering av delområde L4 – Flaten 

Kateorier Omtale Betydning for landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Sammenhengende store flater, noe terrassering mellom 

flatene. Delvis skogkledt, delvis oppdyrket.  En del 

fragmentert.    

 

Viktig 

Romlige egenskaper De romlige egenskapene er klart knyttet til de flate partiene 

som deler av bunnen i det store og det nære 

landskapsrommet.   

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Større sammenhengende flater.     Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Større sammenhengende flater. Geologisk arv-område.  Viktig 

Vegetasjon Variasjon mellom åpne og lukkede flater. Bjørkeskog 

innimellom dyrkede flater og tidligere grusuttak.  

Mindre viktig 

Arealbruk Noe dyrka mark, grusuttak mm. Fragmentert. Lengst vest 

noen boliger.  

Viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Område fragmentert av tidligere grusuttak, fotballbane, 

driftsveger. Noe dyrka mark. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

-  Uvesentlig 
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Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Sammenhengende flater definerer i første rekke landskapsbildet. Diverse inngrep fragmenterer noe inntrykket av et 

sammenhengende område.  

Verdi for delområde L4 Flaten er vurdert til noe verdi.  

 

 

Figur 26. Delområde L4 Flaten 

Vurdering av delområde L5 – Steinbruddet 

Kateorier Omtale Betydning for landskapsbildets 

karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet består av det nedlagte steinbruddet som 

fremstår som et åpent sår i det øvrige relativt uberørte 

omkringliggende landskapet. Steinbruddet bryter med de 

øvrige formene i landskapet.  

Uvesentlig. 

Romlige egenskaper -  Uvesentlig. 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

- Uvesentlig. 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

- Uvesentlig. 

Vegetasjon -   Uvesentlig.  

Arealbruk Ikke egnet for bruk. Farlig å ferdes i.  Uvesentlig. 

Byform og arkitektur - Uvesentlig. 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Menneskeskapt med tydelige brudd og sår i landskapet. Uvesentlig. 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

- Uvesentlig. 
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Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Det åpne steinbruddet med høge, vertikale steinflater og mangel på vegetasjonsdekke definerer landskapsbildet.  

Verdi for delområde L5 Steinbruddet er vurdert til uten betydning.   

 

 

 

Figur 27. Delområde L5 Steinbruddet 
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Vurdering av delområde L6 – Fjellområde 

Kategorier Omtale Betydning for 

landskapsbildets karakter 

Topografiske 

hovedformer 

Helhetlig fjellandskap med store høydeforskjeller, med lange 

fjellsider, skogkledt nederst, øverst med tinder, egger, bratte 

fjellpartier og med stor terrengvariasjon innenfor små avstander.   

 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Fjellsiden sterkt eksponert mot det store landskapsrommet, 

danner vegg i det store rommet.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Fjellformasjon sterkt eksponert i det store landskapsrommet.    Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Hele fjellsiden er en fremetredende terrengformasjon.  Svært viktig 

Vegetasjon Tregrensen ligger et stykke oppover fjellsiden og danner en 

tydelig grense mot ovenforliggende bart fjell.  

Viktig 

Arealbruk Svært attraktivt friluftslivsområde. Stier fører opp toppen av 

fjellet.   

Svært viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedsstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Svært få inngrep i området. Fremstår som tilnærmet uberørt.  Uvesentlig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

- Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

Det er delområdets skala i det åpne fjordlandskapet som i første rekke definerer landskapsbildet. Den eksponerte, store 

fjellsiden og de taggete fjellene gir et storslagent inntrykk.  

Verdi for delområde L6 Fjellområde er vurdert til stor verdi.  

 

 

Figur 28. Delområde L6 Fjellområde. 
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4.4. Verdikart 

Alle delområder verdisettes og fremstilles på et verdikart. 

 

Figur 29. Verdikart for landskap.  

 

 

 

 

 

Samlet verdivurdering 

I området oppleves lågfjellsmassiv med tindelandskapspreg, kystslette med by- og myrpreg 

og åpent fjordlandskap med bebygde strukturer og veger. Naturlandskapet er 

dominerende. Kontakten til fjorden, variert strandlinje, vekslingen mellom naturmark og 

bygde omgivelser gir variasjon og spenning i landskapsbildet. I tillegg til utsikten gir dette 

et opplevelsesrikt landskap som er representativt for regionen. Området fremstår som 

relativt helhetlig og sammenhengende. Landskapet har en nokså høy grad av intensitet.  

Landskapet innenfor området vurderes å være av middels til stor verdi. 
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5. Påvirkning og konsekvens 

5.1. Synlighetsanalyse 

For synlighetsanalysen har vi benyttet ‘Norgeibilder’ som modell, samt fotos tatt i området. 

Bruddområdet er i modellen vist med sterk grønn farge. Modellen viser ikke vegetasjon. 

Figur. 30. Ståsteder 

 

Delområde L1 Kystsletta:         

Figur 31. Ståsteder 01-03 langs hovedvegen.  

 

Tiltaket vil i svært liten grad være synlig fra 

området langs hovedvegen. Vegetasjon vil 

ligge som en visuell buffer mellom 

delområde 1 og hindre innsyn.  
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Delområde L2 Skogsbeltet:  

Bruddområdet vil ikke være synlig fra delområde L2 Skogsbelte. Delområde L3 Åsryggen 

ligger som et høydedrag og en visuell skjerm mellom L2 Skogsbeltet og bruddområdet.  

 

Delområde L3 Åsryggen:  

Bruddområdet vil være godt synlig fra de deler av L3 Åsryggen som ligger nær bruddet.  

Figur 32. Eksisterende steinbrudd sett fra åsryggen mot øst.   

 

Figur 33. Eksisterende steinbrudd sett fra ståsted 6, 8 og 9. 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Landskap 37 

Delområde L4 Flaten: 

 

Figur 34. Synlighet fra ståsted 4 og 5.  

Bruddområdet vil ikke være synlig fra ståsted 04 og fra største deler av delområde L4. Fra 

ståsted 05 som ligger nærmere bruddet vil toppen av bruddet være noe synlig. 

Skogsvegetasjon mellom ståstedet og bruddområdet hindrer det meste av innsyn.    

 

Delområde L5 Steinbruddet:  

Figur 35. Synlighet i steinbruddet, sett mot sørøst.  

 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Landskap 38 

Delområde L6 Fjellområde: 

 

 Figur 36. Eksisterende steinbrudd er i varierende grad synlig fra ulike ståsteder i fjellet. 

Figur 37. Ståsteder.  
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5.2. Vurdering av påvirkning og konsekvens 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. 

Vurderinger av påvirkning skal relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er kun 

områder som blir varig påvirket, som skal vurderes.  

5.2.1. 0-alternativet 

Null-alternativet er i utgangspunktet dagens situasjon med forventet utvikling og inkluderer 

vanligvis vedtatte reguleringsplaner i området selv om de ikke er realiserte. I dette tilfellet 

slår planprogrammet fast at nullalternativet er «dagens situasjon». I denne planen tolkes det 

som dagens fysiske situasjon.  

5.2.2. Påvirkning og konsekvens i delområdene:  

Se tabell 4, veiledning for vurdering av påvirkning.  

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det innebærer å 

vurdere tiltaket etter at bruddet er ferdig tatt ut og istandsatt.  

Oppgradert tilførselsveg og deponiområder legges også til grunn ved vurdering av 

påvirkning. Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til 0-alternativet. Ingen endring utgjør 0-

punktet på skalaen.  

I beskrivelsen av tiltaket fremgår at driftsplan skal utarbeides som vil inneha en 

avslutningsplan som skal sikre en god landskapstilpasning ved avsluttet bruk. Istandsetting 

vil skje etappevis. Etterbruken skal være LNFR-område. I driftsplanen inngår også 

eksisterende atkomstveg på ca. 1 km fra steinbruddet til E6 som skal utbedres (3,5 m 

kjørebredde med møteplasser underveis).  
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Vurdering av påvirkning – delområde L1 Kystsletta 

Forankring og lokalisering: Tiltaket er forankret, 

medfører i liten grad fragmentering, eller bryter i liten 

grad med landskapsbildets karakter.  

Landskaps- og terrenginngrep: Tiltaket medfører en 

utvidelse av eksisterende steinbrudd, og en 

istandsetting av samlet uttaksområde. Tiltaket medfører 

ikke skjemmende inngrep for delområde L1. Tiltaket vil i 

svært liten grad være synlig fra området langs 

hovedvegen. 

Skala: Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i 

landskapet.  

Linjeføring: Tiltaket tilpasser seg og fremhever de store 

linjene og formene i landskapet. 

Arkitektonisk utforming: - 

 

 

 

 

Vurdering av påvirkning – delområde L2 

Skogsbeltet 

Delområde L2 Skogsbeltet vil ikke bli påvirket av 

tiltaket. Bruddområdet vil ikke være synlig fra 

delområde L2 Skogsbelte. 
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Vurdering av påvirkning – område L3 Åsryggen 

Forankring og lokalisering: Tiltaket er godt forankret, og 

medfører ingen fragmentering og forsterker 

landskapsbildets karakter.  

Landskaps- og terrenginngrep: Tiltaket medfører 

istandsetting av sterkt forringet landskap (gammelt uttak).  

Skala: Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i landskapet.  

Linjeføring: Tiltaket tilpasser seg og fremhever de store 

linjene og formene i landskapet. 

Arkitektonisk utforming: - 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av påvirkning – område L4 Flaten 

Forankring og lokalisering: Tiltaket er godt forankret, og 

medfører ingen fragmentering og forsterker 

landskapsbildets karakter.  

Landskaps- og terrenginngrep: Tiltaket medfører 

istandsetting av forringet landskap (gammelt uttak). 

Skala: Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i 

landskapet. 

Linjeføring: Tiltaket tilpasser seg og fremhever de store 

linjene og formene i landskapet. 

Arkitektonisk utforming: - 
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Vurdering av påvirkning – område L5 Steinbruddet  

Forankring og lokalisering: Tiltaket er godt forankret, og 

medfører ingen fragmentering og forsterker 

landskapsbildets karakter.  

Landskaps- og terrenginngrep: Tiltaket medfører 

istandsetting av sterkt forringet landskap (gammelt uttak).  

Skala: Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i 

landskapet.  

Linjeføring: Tiltaket tilpasser seg og fremhever de store 

linjene og formene i landskapet. 

Arkitektonisk utforming: - 

 

 

 

 

 

Vurdering av påvirkning – område L6 Fjellområde 

Forankring og lokalisering: Tiltaket er godt forankret, og 

medfører ingen fragmentering og forsterker 

landskapsbildets karakter.  

Landskaps- og terrenginngrep: Tiltaket medfører 

istandsetting av sterkt forringet landskap (gammelt uttak).  

Skala: Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i 

landskapet.  

Linjeføring: Tiltaket tilpasser seg og fremhever de store 

linjene og formene i landskapet. 

Arkitektonisk utforming: - 
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5.3. Konsekvens av alternativer   

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av 

verdi og påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i figur 15.   

Sammenstilling av konsekvens (metodens trinn 2):  

Tabell 8. Konsekvens av alternativer, samlet vurdering og rangering av alternativ.  

 

Forklaring til rangering 

Alternativ 1 er i sum en forbedring for temaet. 0-alternativet ligger i dag som et åpent sår i 

landskapet og forringer verdien av spesielt L3, L5 og L6.  Uttak og istandsetting av 

landskapet vil heve kvaliteten på områdene mhp. utredningstema landskap.   

 

 

Sammennstilling av konsekvens (trinn 2) 

Delområder Alt. 0 Alt.1 

Delområde L1 Kystsletta 0 0 

Delområde L2 Skogsbeltet 0 0 

Delområde L3 Åsryggen 0 ++ 

Delområde L4 Flaten 0 0 

Delområde L5 Steinbruddet 0 ++++ 

Delområde L6 Fjellsiden 0 ++ 

Avveining  Delområde L3, L5 og L6 

tillegges spesiell vekt.  

Samlet vurdering  +++ 

Rangering 2 1, beste alternativ.  

 

Forklaring til rangering 

Dagens situasjon 

fortsetter. Ingen 

istandsetting av det 

gamle uttaket.  

 

Landskapet istandsettes.  
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6. Avbøtende og kompenserende tiltak 

 Sammenhengende voll som skjerming mot sør og vest anlegges for i størst mulig 

grad hindre støyspredning til tilgrensende områder. Det bør framgå av 

landskapsplan om voll skal fjernes etter endt drift.  

 Bruddets utforming tilpasses eksisterende landskap i størst mulig grad, i tråd med 

driftsplan og istandsettingsplan/landskapsplan.  

 Etappevis uttak og istandsetting.  

 Anlegget må i størst mulig grad underordnes eksisterende, større landskapsformer. 

Helningsgrad bør ikke være brattere enn 1:3. 

 Anlegget skal naturlig revegeteres.  
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7. Konklusjon 

Vurderinger av påvirkning skal ifølge håndbok V712 kun relatere seg til den ferdig etablerte 

situasjonen.  

God landskapstilpasning og istandsetting er vesentlig for helhetsinntrykket og etterbruken 

av området. Det forutsettes at bruddområdet tilpasses de store formene og linjene i 

landskapet.  Ved ferdig etablert situasjon vil tiltaket i sum føre til en forbedring og 

oppgradering av den visuelle opplevelsen av landskapet. Avbøtende og kompenserende 

tiltak som beskrevet under punkt 6 vil gi et langt bedre landskapsestetisk resultat enn 

dagens situasjon.    

Alternativ 1, uttak og istandsetting av bruddet, kommer klart ut som beste alternativ.  

Ved vurdering av konsekvenser knytter det seg alltid en viss usikkerhet til hvor vidt verdiene 

i området er fanget opp og vurdert korrekt, og om måten tiltaket påvirker verdiene på er 

tilstrekkelig belyst. Verdier er fastsatt på bakgrunn av faglig vurderinger og egne befaringer. 

Vurderingene forutsetter at landskapsplan og istandsettingsplan følges, og at tiltaksområdet 

naturlig revegeteres.  

Vi vurderer det øvrige kunnskapsgrunnlaget for å fastsette verdi som godt.  
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