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INTRODUKSJON                                                                                                                  

INNHOLD OG BRUKSOMRÅDE

Dette dokumentet er en todelt fagrapport for 
landskapsbilde på strekningen Šuoššjohka- 
Smalfj ordbotn i Tana kommune i Øst-Finnmark. 
Rapporten er tilhørende reguleringsplan for fv. 98 
Šuoššjohka- Smalfj ordbotn. 

Del 1 består av en temarapport som beskriver 
landskapsbildet i utredningsområdet. 
Utredningsområdet deles i 10 delområder basert på 
landskapskarakter. Gjennom beskrivelsen vil en få en 
forståelse av reiseopplevelsen i bil samt opplevelsen 
av vegen sett fra omgivelsene. Avslutningsvis 
beskrives landskapets tålegrense for inngrep. 

Del 2 består av en veileder som beskriver utfordringer 
og gir anbefalinger for prinsippløsninger for det nye 
vegtiltaket.

Rapporten skal bidra som grunnlag for å bestemme 
hvilke løsninger som velges i forbindelse med 
vegutbedringen i Tana. Veilederen gir anbefalinger 
som må sees på som retningsgivende og som 
kan kompletteres og justeres etter behov i 
videre planlegging. Det forutsettes imidlertid at 
eventuelle endringer diskuteres og gjennomgås av 
landskapsarkitekt. 

30. mai, Vadsø. 

Tarmfj ordbotn.

LANDSKAPSBILDE

Begrepet ”landskapsbilde” brukes 
om helhetsinntrykket 
av et landskap, basert på 
et samlet perspektiv av alle 
landskapselementer og 
opplevelsen av kvalitetene som 
landskapet gir. 

Landskapsbilde dreier seg ikke 
bare om stygt/pent eller estetikk, 
men om karaktertrekk og 
sammenhenger. En beskrivelse 
av landskapsbildet er en 
strukturert beskrivelse av alle 
landskapselementene og hvordan 
de forholder seg til hverandre. 

OBS! Endringer i reguleringsplanen. 

Denne rapporten tar for seg strekningen 
Šuoššjohka- Smalfj ordbotn. Strekningen 
Šuoššjohka - Leibosjohka er nå tatt ut 
av denne reguleringsplanen og skal 
reguleres senere. Det trenger derfor 
ikke tas hensyn til delområde 1, 2 og 3 i 
denne rapporten. 
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PROSJEKTET

Det skal planlegges for oppgradering og breddeutvidelse til 6,5 m vegbredde av hele strekningen 
langs dagens fylkesveg 98 fra Šuoššjohka til Smalfj ordbotn i Tana kommune. Oppgraderingen vil føre til 
mindre linjeutbedringer, grøfting, skifting av stikkrenner, masseutskiftning, frostsikring, siktutbedring, 
rekkverksutskiftning, dekkelegging og utskifting av bruer. Strekningen er ca. 22 km lang. 

HVA                                                                                                                                                                         

PROSJEKTINFORMASJON

Vegnummer: Fv. 98
Plantype: Detaljregulering
Prosjektnummer: 502282
Prof nummer på reg.plan: 502282R01
Mime 360 på reg.plan: 15/201430
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, 
Vegavdeling Finnmark
Prosjektleder: Oddbjørg Mikkelsen, 
oddbjorg.mikkelsen@vegvesen.no
Planleggingsleder: Bjarne Mjelde, 
bjarne.mjelde@vegvesen.no
Utarbeidet av: Linn Jørgensen, landskapsarkitekt ved 
Plan og prosjektering, linn.jorgensen@vegvesen.no

Rapporten er utarbeidet for A3-format.

Dokumentlagring: O:\PROF\Vadsø\502282R01\02_Fag\
Landskap

Foto/illustrasjoner i denne formingsveilederen: 
Statens vegvesen - dersom ikke annet er oppgitt.
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PLANOMRÅDET

Planområdet ligger nord i Tana kommune i Øst-
Finnmark. 

HVOR                                                                                                                                                                         

Kart over Øst-Finnmark.
Kilde: Kartverket.no 

Kart over Tana kommune.
Kilde: Kartverket.no 

Oversiktskart over planområdet.
Kilde grunnlagskart: Kartverket.no 

Utbedring - ca. 22 km 

Tillegg - ca. 0.5 km. Strekningen utbedres ikke i denne 
planen, men reguleres inn slik at overskuddsmasser 
kan deponeres og et eksisterende massetak kan 
istandsettes. 

1000 m 

N
N

N

Vegstrekning langs Tarmfj ordbakken - ca. 2 km. Strekningen er 
planlagt og under bygging. Den vil tas inn i reguleringsplanen senere. 
Når reguleringsplanen er ferdig vil derfor landskapet langs denne 
strekningen se annerledes ut.  I denne temarapporten er dagens 
situasjon vurdert. 
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TEMARAPPORT LANDSKAPSBILDE               

OM RAPPORTEN

Temarapport  landskapsbilde er en rapport 
tilhørende detaljregulering for fv. 98 Šuoššjohka-
Smalfj ordbotn. Utredningsområdet er beskrevet 
og delt inn i delområder basert på landskapstype. 
Kunnskap om området er basert på befaringer og 
kartstudier.

Temaet ”landskapbilde” omhandler estetiske verdier 
i landskapet og menneskers visuelle opplevelse 
(bilde) av omgivelsene. I denne rapporten benyttes 
”landskapsbilde” om de visuelle omgivelsene tilknyttet 
fv. 98 Šuoššjohka-Smalfj ordbotn. 

Gjennom beskrivelsen vil man få en forståelse for 
hvordan landskapet oppleves fra vegen, hvordan 
vegen er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, 
samt få en overordnet vurdering av landskapets 
tålegrense for nye inngrep. 

DEL 1
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LANDSKAPSTYPE

Planområdet ligger i et variert dal- og fj ordlandskap, 
helt i yttergrensen til viddelandskap i vest. 

Utredningsområdet tilhører landskapsregion 
40 ”Fjordene i Finnmark”.  Underregion er 40.3 
Tanafj orden (NIJOS rapport, 2005). Les mer om 
landskapsregionenen i vedlegg 1. 

DELOMRÅDER

Vegstrekningen fv. 98 Šuoššjohka-Smalfj ordbotn 
forløper seg gjennom landskapsrom av ulik 
karakter. Romforløpet er beskrevet fra vest til øst, 
fra massetaket ved Šuoššjohka til en avkjørselsveg 
nær Smalfj ordbotn - der vegen hekter seg videre 
på en utbedret vegstrekning østtover. Strekningen 
er ca. 22 km lang. 

For å lettere forstå landskapet deles planområdet 
opp i delområder basert på områdenes 
landskapskarakter. Landskapskarakter er det som 
er typisk for et område - det særpreget som gjør 
området gjenkjennelig og som skiller akkurat dette 
området fra de andre områdene rundt. De ulike 
områdene glir naturlig nok i virkeligheten noe 
over i hverandre, men er i rapporten stykket opp i 
delområder som beskrives hver for seg.

                                                                                                                                                         BESKRIVELSE AV LANDSKAPSBILDE                                                                                                                                                                        

Åpent landskapsrom i storskala fj ordlandskap

Korridor / halvlukket rom

Vekselvis åpent/lukket rom i storskala 

landskap

Åpent landskapsrom i fj ord- og 
bebyggelseslandskap

Vekselvis åpent/lukket rom i storskala 
landskap med nærhet til vann

Bru

Oversiktskart over planområdet.
Kilde grunnlagskart: Kartverket.no 

1000 m 

N
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DELOMRÅDE 1  

Åpent  landskapsrom i storskala fj ordlandskap

 

DELOMRÅDE 2

Vegstrekningen starter i et halvåpent landskapsrom ved et 
massetak  som ligger tett inntil vegen ved Šuoššjohka/Sjursjok.
Landskapsrommet åpner seg opp i nord i et større landskapsrom der fj orden danner gulvet og dalsidene 
veggene. Vegen ligger i sidebratt terreng. Strandsonen er godt ivaretatt. Vegetasjonsdekket i fyllingen stenger 
stedvis av for noe utsikt ut  mot fj orden. 

Korridor / halvlukket rom

Vegen beveger seg noe lengre unna fj orden. Selv 
om vegen fortsatt trosser landskapsformen og 
fører til noe lavere skjæringer, oppleves området 
relativt fl att. Vegetasjonen er frodig og fører til at 
den korte strekningen i denne sammenheng får en 
korridoreff ekt.  

Oversiktsfoto delområde 1. 
           Kilde: Norgei3D.no.

Oversiktsfoto delområde 2. 
           Kilde: Norgei3D.no.

N

500 m

A

A A

A
N

500 m

3D 3D

AAAAAA Ps! Pilene viser hvilke punkter

på strekningen bildene er tatt. 
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Korridor / halvlukket rom
DELOMRÅDE 3  

Åpent landskapsrom i storskala fj ordlandskap
DELOMRÅDE 4

Vegetasjonen  blir skrinnere og oppstår etterhvert 
kun i klynger. Fjellformasjoner dominerer 
før  landskapsrommet åpner seg opp på ny. Ved Gáranasbákti blir det tydelig at en er klemt mellom to 
naturelementer - fj orden med strandsonen og den bratte og høye fj ellskrenten. Vegen følger nå terrengformen 
godt gjennom et vakkert landskapsrom i botn av fj orden i Deanodat/Vestertana. Fjæra har her et karakteristisk 
mønster av grus og sandbanker. (Se side 13 for mer om naturreservatet i området). Det er frodig løvskog på 
vestre side av vegen. Vegen går i platebru over Nissojohka/Neselva som har sitt utløp i botn av fj orden. 

Området er fl att og vegen ligger lett i terrenget. 
Vegetasjonen er frodig og ligger tett inntil vegen 
og fører derfor til at den korte strekningen i denne 
sammenheng gir en korridoreff ekt til tross  for 
nærheten til fj orden. Vegen går i bjelkebro over 
Leibošjohka/ Kjørebekken som har sitt utløp i botn 
av fj orden. 

Oversiktsfoto delområde 3. 
           Kilde: Norgei3D.no.

Oversiktsfoto delområde 4. 
           Kilde: Norgei3D.no.

N

500 m

N

500 m

A

A

A

A

3D 3D
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DELOMRÅDE 5

Vegen stiger og går inn i et område med vegetasjon 
som skifter mellom å være tett og åpen. Dette gir 
stedvis utsyn over fj ellformasjonene i området, og 
stedvis også over fj orden. Terrenget blir stadig mer 
siderbratt og vegen trosser landformen mer og mer 
etterhvert som vegen stiger. Det er lave skjæringer 
over lange strekninger. På stopplommen i nærheten 
av toppen av strekningen er det en utkikksplass 
med vakkert utsyn over hele landskapsrommet med 
naturreservatet i området (se bilde B). 

Fra ”Hjalmarsvingen” ender landskapsrommet seg. 
Nye fj ellformasjoner dominerer landskapsbildet. 
Vegen begynner å falle, samtidig som skjæringene 
blir større og   oppleves mer sjenerende i 
det sidebratte terrenget. Etterhvert åpner 
landskapsrommet seg mer opp og utsikten mot 
Tarmfj orden blir gradvis tydeligere.

Vekselvis åpent/lukket rom i storskala landskap

Oversiktsfoto delområde 5. 
           Kilde: Norgei3D.no.

N

500 m

A

A

B

E

C

D

B

C

D

E

3D

”HJALMAR
 -SVINGEN”
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DELOMRÅDE 6 DELOMRÅDE 7DELOMRRRRRRRRRÅDÅDÅDÅDÅDÅDÅDÅDÅDÅDE 6DELOMRÅDE 6  

Åpent landskapsrom i storskala fj ordlandskap

Vegen går inn i et stort, åpent landskapsrom 
der terrengformene i Geassenjáraláš og 
Ádjagiidčohkka på vestsiden av Čuollovuotna/
Tarmfj orden dominerer landskapsbildet. Vegen 
går i platebru i fylling over Čuollovuonjohka/
Tarmfj ordelva som har sitt utløp i botn av fj orden.  
Det er store, sjenerende løsmasseskjæringer på 
østsiden av vegen. Stedvis også enkelte større 
skjæringer. 

Åpent landskapsrom i fj ord- og 
bebyggelslandskap

Vegen ligger lett i terrenget gjennom den lille 
bygda Gohppi/Torhop. Bygda ligger i et stort, 
åpent landskapsrom, med kai, jordbruk, samt noe 
randvegetasjon. 

Oversiktsfoto delområde 7. 
           Kilde: Norgei3D.no.

Oversiktsfoto delområde 6. 
           Kilde: Norgei3D.no.

N

500 m

N

500 m

A

AA

A

B

B

3D 3D
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Korridor / halvlukket rom
DELOMRÅDE 8 DELOMRÅDE 9

Vegen går igjen inn i et sidebratt område. 
Vegetasjonen er frodig og fører til at den korte 
strekningen i denne sammenheng gir en 
korridoreff ekt. Deler av strekningen har store og 
sjenerende løsmasseskjæringer. 

Vekselvis åpent/lukket rom i storskala landskap med 
nærhet til vann

Det er lange, sammenhengende strekninger med 
fj ellskjæringer og store løsmasseskjæringer gjennom 
store deler av vegstrekningen. Landskapsrommet 
skifter mellom å være åpent og lukket. Vegen går 
inntil vann og myr mange steder. Vakre vann, der 
særlig Šearesgieddjávri står fram i landskapsbildet. 
Her ligger vegen på fylling på vannet. Vegen går i 
platebru over elven Čoallesuddanjohka.

Oversiktsfoto delområde 8. 
           Kilde: Norgei3D.no.

Oversiktsfoto delområde 9. 
           Kilde: Norgei3D.no.

N

500 m

N

500 m

A A

A

A

B

B

3D 3D
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DELOMRÅDE 10 

Åpent landskapsrom i storskala fj ordlandskap

Vegen forløper seg igjen inn i et åpent 
landskapsrom i fj ordlandskap. Åsen Ápmir på 
vestsiden av vegen er godt synlig i landskapsbildet. 
Vegen ligger i sidebratt terreng  med lange, 
sammenhengende strekninger med fj ellskjæring. 
Frodig løvvegetasjon. Vegen går over elva 
Gállošgohppi/Steinvik i stikkrenne. 

Oversiktsfoto delområde 10. 
              Kilde: Norgei3D.no.

VESTERTANA NATURRESERVAT 

Vestertana naturreservat ble fredet i 1991. Reservatet 
dekker et areal på ca. 0,89 km², hvorav 95 % er vann. 

Strandenga innerst i Vestertana er velutviklet 
og er en av de mest varierte øst for Porsanger. 
Naturreservatet er av betydning både på grunn av 
grus- og sandbankenes rolle i landskapsbildet og 
på grunn av reservatets spesielle fl ora og fauna. 

Naturreservatet ligger i 
delområde 3, 4 og 5. 

Vernekart over naturreservatet.
                Kilde: Naturbase.no.

N

500 m

A

A

B

B

3D
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJON                                                                                                                                               

OPPSUMMERING DELOMRÅDER

Planområdet ligger i et variert dal- og fj ordlandsskap 
der vegen gjennom strekningen forløper seg gjennom 
rom av ulik karakter. 

Områdene kan grovt deles inn i ti landskapsrom, av fem 
ulike karaktertyper: 

1.  Åpent landskapsrom i storskala fj ordlandskap
2. Korridor / halvlukket rom
3. Vekselvis åpent/lukket rom i storskala landskap
4. Åpent landskapsrom i fj ord- og bebyggelseslandskap
5. Vekselvis åpent/lukket rom i storskala landskap med 
nærhet til vann.

Dagens veg er et av få store inngrep i området og bryter 
landskapets kontiunitet. Foruten noen områder der 
vegen ligger lett i terrenget trosser vegen landformen 
de fl este steder i det sidebratte terrenget i Tana. 
Fellestrekk for landskapsrommene er derfor generelt 
lange strekninger med høyere og lavere fj ell- og 
løsmasseskjæringer. Løsmasseskjæringene er som 
regel dårlig erosjonssikret der vegetasjon enten ikke 
har etablert seg i det hele tatt - eller etablert seg svært 
dårlig. Løsmasseskjæringene framstår som sår etter det 
eksisterende veginngrepet. 

Gjenntatte romforløp i store, åpne landskapsrom i 
fj ordlandskap er typisk for strekningen. Strandsonen er 
et viktig karaktertrekk i landskapsbildet og er idag godt 
ivaretatt i området.  

REISEOPPLEVELSE

Reiseopplevelse i bil omfatter opplevelsen av vegens
egenform og vegens omgivelser. 

Reiseopplevelsen langs vegstrekningen Šuoššjohka 
- Smalfj ordbotn består av bevegelse og rom som 
blir opplevd i en kontinuerlig rekke sekvenser. 
Den reisende opplever skiftning mellom de fem 
karaktertypene beskrevet i rapporten. Overgangen 
mellom sekvensene er noen ganger gradvise og 
andre gang mer brå. Man opplever likevel en rytme 
og en kontrast mellom de ulike sekvensene. 

Vakker utsikt mot fj orden gir en god 
reiseopplevelse. Samtidig minner de sjenerende 
løsmasseskjæringene uten vegetasjon om at 
”vegen ikke alltid har ligget her”. Veginngrepet ser 
uferdig ut. 

I områder med svært sidebratt terreng og 
høye, lange sammenhengede strekninger med 
skjæringer oppleves vegrommet spesielt trangt og 
reiseopplevelsen blir i perioder dårligere. 

Motsatt er det i de delene av strekningen der 
vegrommet er mer åpen og strukturen og fargen 
på fj ellet i tillegg gjør at skjæringen kan betraktes 
som en skulptur. I disse tilfellene kan skjæringene 
bidra til en positiv reiseopplevelse. 

Stopp-plassen i delområde 5 gir et vakkert 
utsiktspunkt over hele området ved Deanodat/
Vestertana og har en viktig verdi for 
reiseopplevelsen til langs strekningen. 

OPPLEVELSEN AV VEGEN SETT FRA OMGIVELSENE

En veg oppleves også fra omgivelsene rundt vegen.
Opplevelsen av vegen sett fra omgivelsene kan være
svært forskjellig fra de som opplever vegen som
vegfarende. 

Det er en del hytter i området og vegen har stedvis 
randbebyggelse langs strekningen.
Opplevelsen av vegen fra omgivelsene rundt tar i
hovedsak utgangspunkt i utsyn fra bebyggelsen 
til veg, i tillegg til områdene i tilknytning 
til denne bebyggelsen. Det er dette som er 
beboernes hverdagslandskap og vegens 
tilpasning til landskapet rundt er således en 
viktig del for menneskene som opplever nær- og 
fj ernvirkningen av inngrepet.

Områdene ved Šuoššjohka, hele området i 
tilknytning til Vestertana naturreservat, Gohppi/
Torhop, og områdene på østsiden av Ráttovuotna/
Smalfj ord er områdene som opplever de største 
nærvirkningene av dagens veg. I tillegg er dagens 
veginngrep spesielt synlig fra båt i alle de tre 
fj ordene (Vestertana, Tarmfj orden og Smalfj orden). 
Stort sett slukes de sjenerende inngrepene 
fra dagens veginngrep av skalaen i de store 
landskapsrommene, med unntak av noen steder, 
blant annet ved de store løsmasseskjæringene på 
østsiden av vegen ved Tarmfj orden.  

LANDSKAPSETS TÅLEGRENSE FOR INNGREP

Begrepene ”tålegrense” og ”sårbarhet” sier noe 
om hvor mye delområdene kan absorbere av nye 
inngrep.

Generelt vil de store landskapsrommene ha størst 
tålegrense for nye inngrep da de vil kunne absorbere 
nye landskapsinngrep best. 

Sårbarheten knyttes i de åpne landskapsrommene i 
storskala fj ordlandskap mest til strandsonen. 

I Gohppi/Torhop vil bebyggelseslandskapet være 
sårbar for nye store inngrep. Inngrepene vil påvirke 
beboernes hverdagslandskap spesielt. Ytterligere 
utvidelse av vegen vil skape en større visuell og 
fysisk barriere. 

I delområdet med vekselvis åpent/lukket rom 
i storskala landskap med nærhet til vann vil 
sårbarheten knyttes spesielt til vannspeilets 
randvegetasjon. I strekningene med tettere 
vegetasjon inntil vegen er tålegrensen noe høyere 
da vegetasjonen vil være med å skjule inngrepet. 

I områdene rundt hele Vestertana naturreservat er 
det svært lite rom for nye inngrep uten at viktige 
landskapskvaliteter forringes.

Vestertana 
naturreservat98

98

98

98

98

Searvegieddi

Deanodat

Vestertana

164

37

Fellesjorda

N

500 m 



VEILEDER LANDSKAPSBILDE                                                                                                                                                                        

OM VEILEDEREN

Veileder for landskapsbilde er en veilder 
tilhørende detaljregulering for fv. 98 Šuoššjohka-
Smalfj ordbotn. Veilederen gir en oversikt over 
ulike elementer av betydning for vegtiltaket og 
kommer med anbefalinger og prinsippløsninger 
som kan redusere de negative konsekvensene 
av vegtiltaket, og/eller tiltak som vil tilføre 
landskapsbildet eller reiseopplevelsen en positiv 
verdi. 

Anbefalingene gjelder for hele strekningen 
Šuoššjohka- Smalfj ordbotn, men det påpekes 
særskilt om det er noen delområder det bør tas 
spesielt hensyn til. 

                    DEL 2
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UTFORDRINGER OG PRINSIPPLØSNINGER                                                                                                                                       

TEMA

FJELLSKJÆRINGER

-I de gule delområdene der skjæringene blir ekstra 
synlige i de eksponerte landskapsrommene. 

- I det oransje og blå rommet med lange, 
sammehengende skjæringer. 

Åpent landskapsrom i 
storskala fj ordlandskap

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap med nærhet til vann

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:
UTFORDRING

I dag preges landskapsbildet av lange, 
sammenhengende strekninger med 
fj ellskjæringer. En oppgradering av 
vegen vil forsterke de eksisterende 
landskapsinngrepene. 

      Fjellskjæring nær planområdet.

skjæringer (vurdere å heve veglinjen eller å 
sprenge bred grøft som gir rom for tilbakefylling)

fj ellskjæringene i toppen. 

virkningen av skjæringene i områder der 
nær- eller fj ernvirkningene blir spesielt 
store.

                 Høy fj ellskjæring med permanent fj ellhylle, avrundet i toppen.
                                 Illustrasjon: Nikola Mladenovic – Statens vegvesen. 

                                                    Lave skjæringer langs strekningen.

   Lav fj ellskjæring med bred grøft og tilbakefylling. 
Illustrasjon: Nikola Mladenovic – Statens vegvesen. 

PRINSIPPLØSNING

For å unngå en stiv og kunstig form i skal det legges
til rette for variasjon i skjæringene.

Der forholdene ligger til rette for det:
•  åpent profi l
•  unngå lange strekninger med lave  
      
 
•  vurdere å avrunde de høyeste og mest skjenerende  

•  Fjellhyller kan også vurderes for å dempe    

Struktur og farger på enkelte fj ellskjæringer  gjør at de 
kan betraktes som en skulptur og et positivt element i 
landskapsbildet. 
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Frøbankjord legges løst tilbake.

Ved behov sprenges fortanning med fall innover. 
Vannet ledes ned kontrollert, på egnet sted.

Urørt terreng.

Plastret overfl ate legges slik 
at den får en god overgang til 
terrenget bak. Ikke brattere 
enn 1:2.

Laget med sprengstein skal ha overhøyde 
i forhold til terrenget bak, slik at det 
fanger opp rennende vann. 
Avslutningen av steinhuden skal ikke 
dekkes av frøbankjord.

Sprengstein 0-300mm, lagtykkelse fra 
0,5m opptil 2-3m i bunnen (vurderes 
på stedet i forhold til høyden på 
skråningen og massene bak).

TEMA

LØSMASSESKJÆRINGER

UTFORDRING

Lange, sammenhengende strekninger 
med løsmassekjæringer dominerer også 
landskapsbildet på strekningen. Mange av 
disse er dårlig erosjonssikret og vegetasjon 
har ikke etablert seg i skjæringene fra dagens 
veginngrep.  

PRINSIPPLØSNING

I stigende terreng skal jordskjæring generelt møte 
eksisterende terreng raskest mulig. Det vil si en 
helning 1:2-1:3 fra grøftebunn og ut. 

Eksisterende løsmasseskjæringer istandsettes. Nye 
løsmasseskjæringer erosjonssikres og vegeteres. 

Det skal vurderes bruk av geonett.

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

Løsmasseskjæring i delområde 9.

PRINSIPPSKISSE EROSJONSSIKRING AV LØSMASSESKÆRINGER

                                                               Prinsippskisse erosjonssikring av løsmasseskjæring. 
                                 Illustrasjon: Mari Hagen (basert på håndtegning av Elisabet Kongsbakk. 
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Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

-I de gule delområdene der vegen går tett inntil 
strandsonen. 

TEMA

FYLLINGER

STRANDSONE / FYLLING I FJORD

UTFORDRING

Det er sterkt sidebratt terreng langs deler av 
strekningen. 

Strandsonen markerer overgangen mellom vann 
og land og mellom horisontale og vertikale fl ater 
i landskapsbildet. 

Et direkte møte mellom veg og vann blir lett 
”visuelt brutalt” og gjør vegen ekstra eksponert, 
særlig i det åpne dal- og fj ordlandskapets 
sidebratte terreng. 

PRINSIPPLØSNING

Fyllingene skal ha en naturlig form med god 
avslutning mot eksisterende terreng.

Der terrenget er svært sidebratt må en i hovedsak 
forsøke å unngå fyllinger brattere enn 1:2, 
maksimum 1:1,5.

I fl atere områder er hovedprinsippet at alle 
fyllingsskråninger skal ha minimum helning 
1:4, maksimum 1:2 ved arealknapphet, innenfor 
sikkerhetssonen i fallende terreng.

Fyllingskråninger i jordbruksarealer skal som
hovedprinsipp ha en helning på 1:8, maksimum 
1:7.

Som en hovedregel skal vegen legges slik at det 
unngås å lage fylling i sjøen eller strandsonen ved 
å heller gå lengre inn med skjæring. 

Der vegen må ligge i strandsonen eller som fylling 
i fj orden må vegens kurvatur være i samsvar med 
strandsonens linjeforløp. 

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

  God overgang er stiplet.

Strandsonen i Deanodat/Vestertana. 
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TEMA

MUR

STIKKRENNER

UTFORDRING

På noen punkter langs strekningen må 
det vurderes bruk av mur for å redusere 
skråningsutslag i løsmasseskjæringer.  Murer vil 
framstå som uheldige fremmedelemter i den 
landskapstypen planområdet ligger i. 

I dagens veganlegg er fl ere av stikkrennene dårlig 
plassert: de ligger for høyt oppe i terrenget - noe 
som har ført til både vannskader på vegen og at 
rørene har blitt svært synlige i landskapsbildet. 

PRINSIPPLØSNING

I Ráttovuotna/Smalfj ord er det brukt gabioner 
i fl ere løsmasseskjæringer. Det anbefales 
at det fortsettes å benyttes gabioner også i 
dette prosjektet for å sikre slektskap mellom 
vegstrekningene. 

Gabionene må kun benyttes der det er absolutt 
nødvendig. Avslutningen til terrenget rundt må 
være god. 

Stikkrennene må få en god terrengtilpasning, 
erosjonssikring og revegetering.

Skråninger skal ikke være brattere enn 1:2, helst 
slakere. Terreng som er brattere enn dette bør 
mures. 

Inn- og utløpskonstruksjon skal tilpasses 
forholdene på stedet. Røret skal ikke bli hengende 
i lufta. 

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

 Gabionmur, Ráttovuotna/Smalfj ord.

Stikkrenner med god terrengtilpasning. Stikkrenne planområdet som står for høyt og blir derfor hengende 
ut i lufta.

Korridor / halvlukket rom

- I det grønne rommet i delområde 8 er det 
særlig aktuelt å vurdere bruk av mur for å unngå 
større landskapsinngrep enn nødvendig.  
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TEMA

VEGETASJON

REKKVERK

UTFORDRING

Store deler av planområdet ligger i sidebratt 
terreng, og i mange tilfeller svært sidebratt 
terreng, med fj ellskjæringer og erosjonsutsatte 
løsmasseskjæringer med lite toppmasser. 

Det sidebratte terrenget nødvendiggjør 
rekkverk på store deler av strekningen. Da 
fj ellskjæringene vil bli større og lengre og 
dermed øke inntrykket av at vegrommet er 
trangere, er det viktig å velge et rekkverk som 
oppleves luftig. 

PRINSIPPLØSNING

Som hovedprinsipp skal det i de sidebratte 
områdene med svært lite toppmasser tilsåes med 
lokale frøblandinger (med unntak av fyllingen 
ved naturreservatet. Her skal metoden naturlig 
revegetering benyttes). 

Masser som tas av i framtidige fj ellskjæringer 
sidelagres rett før eller etter den kommende 
skjæringen. 

På de fl atere delene av strekningen skal 
toppmassene skaves av, sidelagres og legges tilbake 
i tråd med prinsipper for naturlig revegetering. Det 
skal vurderes å tilsåes i tillegg. 

Der vegen går inntil matjord skal områdene 
revegetes. Massene sidelagres på duk. Det må 
ikke være fare for at matjorda blandes med andre 
jordmasser. 

Der vegen berører myr skal det settes av areal til 
sidelagring av myrmassene. 

Rørrekkverk gir et lettere og mer åpent preg enn 
rekkverkskinnen med W-profi l og stolper i tre som 
oppleves mer bred og dominerende. Da tilknyttede 
vegstrekning ved Ifj ordfj ellet har rørrekkverk bør det 
velges et slikt type rekkverk også her for å skape en 
helhet mellom vegstrekningene. 

Rekkverkene skal avsluttes på en god måte ved å 
føre det ned eller ut i terrenget. 

Det er viktig at brurekkverket på de 4 bruene i 
området har en god estetisk utforming. Spesielt 
viktig er avslutningen og tilpasningen til tilstøtende 
vegrekkverk.

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

Korridor / halvlukket rom

Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap med nærhet til vann

Åpent landskapsrom 

i fj ord- og bebyggelslandskap

-I det rosa rommet der vegen går gjennom 
tettsted/jordbruksareal/randvegetasjon. 

- I det blå rommet der vegen går inntil vann med 
kantvegetasjon. 

- I de grønne rommene der det er frodig 
vegetasjon tett inntil vegen som skjuler 
veginngrepet fra bebyggelse og omgivelsene 
forøvrig.

- I de gule rommene der vegetasjon i fyllinger og 

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap

Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

-I de gule rommene der utsikten mot fj orden er 
viktig. 

- I det oransje rommet der kombinasjonen mellom 
spesielt høye/lange skjæringer og sterkt sidebratt 
terreng gjør at vegrommet oppleves spesielt 

Rørrekkverk gir et lettere preg. 
                  Kilde: VikØrsta.no

Gohppi / Torhop. Vegetasjonhåndtering nær hverdagslandskap blir 
spesielt viktig.                     
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TEMA

BRUER

UTFORDRING

I dag går krysser vegen over fem elver i 
planområdet - i fi re bruer og én stikkrenne.  

Bruene er gamle og det er muligheter for at fl ere 
av dem må byttes ut.

Vegen går i platebru 
over elven 
Čoallesuddanjohka.

Vegen går over elva 
Gállošgohppi/Steinvik 
i stikkrenne. 

PRINSIPPLØSNING

• Bruene skal ha lengst mulig bruspenn for å unngå 
store landkar og tilstøpsfyllinger. Fylling i elv/bekk 
skal ikke forekomme.

• Arealene rundt landfesting skal tilsluttes 
eksisterende terreng på en naturlig måte. Hellinger 
må ikke være brattere enn 1:2. 

• Landkarmurer langs brua gir en god 
sammenheng med bruas uttrykk og en enkel og 
nett avslutning mot terreng.

• Bruplaten bør ha en slankest mulig konstruksjon 
for å oppnå størst mulig lysåpning.

• Skal brua ha pilarer skal det velges søyler som 
er lette og harmonerer med landskapsbildet i 
området. 

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

Korridor / halvlukket rom

Vegen går i 
platebru over 
Nissojohka/ 
Neselva.

Vegen går i 
bjelkebro over 
Leibošjohka/ 
Kjørebekken.

Vegen går i platebru 
i fylling over 
Čuollovuonjohka/ 
Tarmfj ordelva.

Landkarmurer langs brua - eksempel fra Reinoksevann i Finnmark. 

- I de gule rommene der bruene er spesielt 
eksponerte i landskapsrommet. 

- I det grønne rommet der brua ligger nær 
natureservatet, bebyggelse og hverdagslandskap. 

N
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TEMA

RASTEPLASS / STOPPLOMMER

UTFORDRING

Det er ingen rasteplasser langs strekningen. 

Behov for fl ere stopplommer gir nye inngrep i 
landskapet. 

PRINSIPPLØSNING

STOPPLASS VED VESTERTANA
Dagens stopp-plass ved Deanodat/Vestertana 
har god plass og gir fl ott utsikt over Deanodat/ 
Vestertana og naturreservatet. Stopplassen bør 
videreutvikles ved å gis noen ekstra funksjoner som 
kan benyttes av alle - eller det bør lages en fullgod 
rasteplass. Tiltaket vil styrke reiseopplevelsen langs 
traséen. Stopplassen/rasteplassen bør utformes 
enkelt og funksjonelt og i harmoni med landskapet.

I tillegg til noen små stopplommer fi nnes disse:

STOPPLASS VED TARMFJORDBOTN
Dagens stopp-plass ved Tarmfj ordbotn er 
mindre, men har vakker utsikt over Tarmfj orden. 
Stopplassen bør videreutvikles ved å gis enkle 
funksjoner som kan benyttes av alle. 

STOPPLASS VED ČOALLESUDDANJARVI
Ved Čoallesuddanjávri ligger en parkeringsplass 
til et hytteområde i et vakkert landskapsrom der 
vegen ligger i fylling over Čoallesuddanjávri. 
Parkeringsplassen brukes i dag som stopplomme 
og bør videreutvikles ved å gis enkle funksjoner 
som kan benyttes av alle. 

STOPPLASS VED STEINVIKBAKKEN
På toppen av steinvikbakken ligger en liten 
stopplass med fl ott utsikt over Smalfj ord.

Gjenbruk av gammel veg: 
I områder der dagens veg ligger i en krapp sving 
og ny veg jevnes ut, skal det vurders å anlegge en 
stopplomme. 

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap

- I det oransje rommet ved dagens stopp-lomme 
ved Deanodat/Vestertana.

- I det gule rommet ved dagens stopp-lomme 
ved Tarmfj ordbotn.

- I det blå rommet ved dagens stopp-lomme ved 
Torhophøyda. 

Dagens stopplass ved Deanodat/Vestertana har skilt med info 
om naturreservatet, én trebenk/bord og søplekasse. 

Dagens stopplass ved Tarmfj ordbotn har én trebenk/bord og 
søppelkasse.

Dagens stopplass ved Čoallesuddanjávri har ingen funksjoner. 

Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

Vekselvis åpent/lukket rom 

i storskala landskap med nærhet til vann

Gjenbruk av gammel veg: 
II omområrådederr dederr dadagegensns vvegeg lligiggegerr ii enen kkrarapppp ssvivingng 
og ny veg jevnes ut, skal det vurders å anlegge en 
stopplomme. 

Dagens stopplass ved Steinvikbakken har ingen funksjoner. 

N
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TEMA

DEPONI

UTFORDRING

Overskuddsmasser i prosjektet som må 
deponeres permanent. 

PRINSIPPLØSNING

Overskuddsmassene skal deponeres der de vil gjøre 
minst skade på natur og landskap. For landskapsbildet 
er det viktig at massene plasseres der de vil bli minst 
eksponerte. 
Det er noen områder som vil være naturlige å vurdere 
som deponi:

MASSETAKET I ŠUOŠŠJOHKA
Det eksisterende massetaket framstår i dag som et sår 
i landskapet. Å deponere overskuddsmasser her og 
samtidig istandsette området etterpå vil være en god 
mulighet til å bedre kvaliteten på landskapsbildet i 
området. 

MASSETAKET VED ÁVSKÁR/AUSKARNES
De nedre delene av det eksisterende massetaket ved 
Ávskár/Auskarnes som ikke blir synlige i siktlinjene 
fra tettstedet Gohppi/Torhop skal benyttes om 
permanent deponi for overskuddsmasser. 

GOHPPEVÁRRI
Området rundt det som kalles Torhopdumpa 
ved Gohppevárri framstår i dag allerede som et 
fragmentert område på grunn av de to vegene som 
går på hver sin side av ”dumpa”. Denne kan fylles 
opp med overskuddsmasser og terrengformes og 
vegeteres etterpå. Det skal i forbindelse med dette 
vurderes å benytte arealet som rasteplass/stopp-plass. 

Forøvrig bør overskuddsmassene plasseres i fyllinger 
som ikke er eksponert fra bebyggelse rundt. Der 
det fi nnes vekstmasser i deponiområdene som kan 
egne seg til naturlig revegetering må disse skaves 
av, mellomlagres og benyttes til istandsetting. 
Overskuddsmassene bør blandes med toppmasser 
og eventuelt tilsåes slik at de til slutt framstår som 
grønne.

SPESIELL UTFORDRING I DISSE LANDSKAPSROMMENE:

                                                     Dagens massetak ved Šuoššjohka.

                                                      Massetaket ved Auskarnes.

Åpent landskapsrom 

i fj ord- og bebyggelslandskap

Forøvrig bør overskuddsmassene plasseres i fyllinger 
som ikke er eksponert fra bebyggelse rundt. Der 
det fi nnes vekstmasser i deponiområdene som kan 
egne seg tilil naturlilig revegete iring måå didisse kskaves 
av, mellomlagres og benyttes til istandsetting. 
Overskuddsmassene bør blandes med toppmasser 
og eventuelt tilsåes slik at de til slutt framstår som 
grønne.

- I det gule rommet der massetaket ligger inntil 
vegen og er spesielt synlig i landskapsbildet.

- I det rosa rommet der massetaket kan være 
eksponert. (Massetaket i Gohppi/Torhop ligger 
ikke i det rosa rommet, men har utsyn derfra).

 

Åpent landskapsrom i storskala 
fj ordlandskap

                                                                               ”Torhopdumpa”.

N
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SAMMENDRAG

HOVEDPUNKTER

I planområdets sidebratte terreng vil en oppgradering 
av vegen klart forsterke de eksisterende 
landskapsinngrepene. Et hovedtiltak må derfor være 
å minimere nye terrenginngrep så mye som mulig 
ved å justere veglinja vertikalt og horsiontalt. 

En må godta at lengre og høyere fj ellskjæringer 
vil medfølge det nye vegtiltaket - dette til fordel 
for fylling i strandsonen / enorme fyllinger i sterkt 
sidebratt terreng. 

For å unngå en stiv og kunstig form i fj ellskjæringene 
skal det legges til rette for variasjon i disse. Variasjon 
i skjæringen kan oppnås ved å ha en åpen profi l der 
forholdene ligger til rette for det, og å unngå lange 
strekninger med lave skjæringer. Det skal vurderes å 
heve veglinjen eller sprenge bred grøft som gir rom 
for tilbakefylling. De høyeste og mest sjenerende 
fj ellskjæringene som ligger i områder med nær- og 
fj ernvirkning skal vurderes å avrundes i toppen. 
Fjellhyller kan også vurderes for å dempe virkningen 
av skjæringene i disse områdene. 

Lengre og høyere løsmasseskjæringer vil også følge 
med det nye vegtiltaket. Det største problemet med 
dagens veginngrep er de dårlig erosjonssikrede 
løsmasseskjæringene som ligger som sår i 
landskapsbildet. Det nye vegtiltaket gir muligheter 
til å rydde opp i problemet med å istandsette disse 
og samtidig sørge for at nye løsmasseskjæringer 
erosjonssikres godt og vegeteres. Der det er absolutt 
nødvendig med mur for å redusere skråningsutslag 
skal gabionmur velges. Avslutningen til terrenget 
rundt må være god. 

Fyllinger skal ha naturlig form med god avslutning 
mot eksisterende terreng. Som hovedregel skal det 
ikke fylles i fj orden eller strandsonen. 

Vegetasjonen behandles ulikt på forskjellige deler av 
strekningen. I sterkt sidebratt terreng tilsåes det med 
lokale frøblandinger. I de fl atere delene revegeteres 
det med toppmasser, og det vurderes tilsåing i tillegg. 
Områder med matjord revegeteres. 

For å bøte på at vegrommet føles trangt i det 
sidebratte terrenget med høye skjæringer og bratte 
fyllinger er det viktig med et rekkverk som oppleves 
luftig. Det anbefales derfor rørrekkverk. 

I dag går det fi re bruer i planområdet. Disse er gamle 
og muligheten for at fl ere av disse må byttes ut er 
store. Bruene må ha en estetikk som harmonerer med 
landskapet de ligger i, de skal være enkle og nøkterne 
i utformingen med god avslutning mot eksisterende 
terreng. Fylling i elv skal ikke forekomme. 

Stikkrennene i området må få en god 
terrengtilpasning, erosjonssikring og revegetering.

I dag er det ingen rasteplasser langs strekningen. 
For å skape en bedre reiseopplevelse bør områder 
der det allerede er gjort inngrep vurderes som 
nye stoppplasser og stopplommer. Eksisterende 
stopplasser bør gis fl ere og bedre funksjoner som kan 
benyttes av alle. 

Veginngrepet vil føre til overskuddsmasser, og det er 
derfor nødvendig å fi nne gode områder for deponi. 
For landskapsbildet er det viktig at massene plasseres 
der de vil bli minst eksponerte. Torhopdumpa 
og Auskarnes er områder som er aktuelle. En bør 
også benytte muligheten til å deponere masser 
og samtidig istandsette det nedlagte massetaket i 
Šuoššjohka. 
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KILDER OG VEDLEGG

KILDER

Den europeiske landskapskonvensjonen. (Europarådet, 2004) 
Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. (NIJOS, Oskar Puschmann, 
2005)
Veien i landskapet. Om vakre veger. (Vegdirektoratet, 2014)
Plan og bygningsloven. (Miljøverndepartementet, 2009)
Statens vegvesens Arkitekturstrategi. (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen, 2012 – 2015)

Statens vegvesens håndbøker. 

VEDLEGG 

VEDLEGG 1 - 
OM LANDSKAPSREGION 40 ”FJORDENE I FINNMARK”
NIJOS (Norsk institutt for skog og landskap) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem for landskap. 
Referansesystemet deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på store likhetstrekk i landskapet. Hver region har 
sin særegne karakter (skogoglandskap.no).

Utredningsområdet tilhører landskapsregion 40 ”Fjordene i Finnmark”. Underregion er 40.3 Tanafj orden. 

Tanafj orden omgis ofte av storkupert hei, men landskapet bakenfor fj ordene er oftere en småkupert og lavtliggende 
vidde. Overgangen fra et bakenforliggende viddelandskap til selve fj orden varierer fra stedvis stupbratte skrenter til 
småslake stigninger. Fjordene er regionens mest markante landskapskomponent. 

(NIJOS; Oskar Puschmann, Nasjonalt referansesystem for landskap, 2005:142)

VEDLEGG 2 - 
RAMMER FOR TEMA LANDSKAP OG ARKITEKTUR

Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt hensyn til landskapet i all planlegging. Off entlige dokumenter 
som underbygger dette er:

• Den europeiske landskapskonvensjonen (2004).
• Stortingsmeldinger nr. 23 2001-02 Bedre miljø i byer og tettsteder.
• Stortingsmeldinger nr. 29 1996-97 Regional planlegging og arealpolitikk.
• Naturmangfoldloven (2009).
• Plan og bygningsloven, §3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen (2008).
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-1057).
• Regjeringens arkitekturpolitikk, arkitektur. nå (2009).
• Statens vegvesens arkitekturstrategi (2012-2015).
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Statens vegvesen 
Region nord 
Ressursavdelingen

Tlf: (+17 915) 02030
fi rmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no Trygt fram sammen


