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Sammendrag
Menon har foretatt en tidligfase-vurdering av de ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene som
følge av Nye Veiers foreslåtte utbedringer på til sammen 13 ulike veistrekninger. Vurderingene er basert
på en overordnet og forenklet metode, og på foreløpige veilinjer man må forvente at endres i det videre
arbeidet. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke områder
med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere de ikke-prissatte
samfunnsøkonomiske virkningene har vi tatt utgangspunkt i aktørkartleggingen og årsaksvirkningsdiagrammet beskrevet i kapittel 1.1. Denne kartleggingen viste at tiltakene kan medføre en rekke
samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger, som vi igjen har gruppert under fagtemaene i håndbok V712
(Statens Vegvesen, 2018). Dette er:1
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

For å vurdere de ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene har vi innenfor rammene av prosjektet
søkt å kartlegge de berørte aktørene, i hvor stor grad tiltakene påvirker dem, og hvilken nytteendring
påvirkningen påfører dem. Vurderingene vi har gjort innebærer forenklinger både med hensyn til hvilke
virkninger som blir vurdert og med hensyn til hvordan virkningene blir vurdert. Dette er beskrevet i
kapittel 1.1. Vurderingene tar utgangspunkt i allerede kartlagte opplysninger i databaser fra blant annet
Miljødirektoratet og Riksantikvaren, som beskrevet i kapittel 1.2. Konkret teller vi opp hvordan
veitiltakene berører kulturminneforekomster, kartlagte friluftslivsområder, habitater til truede dyrearter,
osv. Dette kobler vi sammen med antall innbyggere lokalt, regionalt og nasjonalt, avhengig av om de
berørte forekomstene er av lokal, regional eller nasjonal betydning. Her benytter vi oss av de
vurderingene som er gjort av fagekspertene innen hvert tema. Deretter har vi for hver virkning gjort
litteraturstudier og søkt etter verdsettingsfaktorer som kan bidra til å belyse hvilke nyttevirkninger hver
berørte aktør påføres som følge av tiltakene. Metoden er nærmere beskrevet i kapittel 2.
Som en følge av metodevalgene vil våre vurderinger ikke bli mer presise enn datagrunnlaget vi baserer oss
på, noe som selvfølgelig innebærer en viss usikkerhet. Vi anser likevel at metoden er velegnet for
overordnede tidligfaseutredninger, der også prissatte virkninger analyseres med et tilpasset detaljnivå.
Etterhvert som prosjektene modnes og utredningene blir mer omfattende, vil det være naturlig med mer
nyanserte vurderinger også av de ikke-prissatte virkningene. Dette kan for eksempel bestå i mer konkret
vurdering av enkeltelementer innenfor de spesifikke fagene som blir påvirket, mer faglige avveininger av
de ulike fagene mot hverandre, mer konkrete samfunnsøkonomiske nyttevurderinger og fysiske

1

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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befaringer for å nyansere og avdekke mangler ved det datagrunnlaget vi har benyttet. I tillegg vil man,
etterhvert som tiltakene modnes, tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative
påvirkningene tiltakene vil ha på de ikke-prissatte virkningene.
Som en ytterligere beslutningsstøtte har vi i tillegg utarbeidet overordnede indikatorer for hver virkning.
Indikatorene er normalisert slik at den strekningen som har de største negative konsekvensene innenfor
den virkningen, får en påvirkning på minus fem. De andre strekningene er så normalisert relativt til denne.
Strekninger som ikke påvirker den aktuelle virkningen, får null i påvirkning. Ettersom det viste seg å være
svært krevende å finne overførbare verdsettingsstudier, inkluderer disse indikatorene ikke et godt verdimål.
De er derfor egnet til å rangere strekningene innad for hver virkning, men er i utgangspunktet ikke egnet til
å gjøre samlet vurdering/rangering på tvers av virkningene. For å illustrere hvordan rangeringen av de ulike
strekningene blir dersom man vektlegger indikatorene for de ulike temaene likt, oppgir vi i siste kolonne
likevel et uvektet gjennomsnitt av de ulike indikatorene, normalisert på samme måte som
enkelindikatorene. Det er ikke gitt at dette gir et riktig bilde av de samlede samfunnsøkonomiske
virkningene av tiltakene. Konkret kan det for eksempel være slik at en gjennomsnittlig påvirkning på
kulturminner eller naturmangfold, innebærer større samfunnsøkonomiske ulemper enn den kraftigste
påvirkningen på friluftsliv eller landskapsbilde.
Tabellen under oppsummerer de samlede vurderingene for de 15 strekningene. Vurderingene av antall
berørte aktører, påvirkningen på hver berørte aktør og vurderinger av enhetsnytten på hver strekning, er
utfyllende dokumentert og vurdert i kapitlene 3 til 15.

Strekning

E39 ÅlgårdHove

Virkninger for
friluftsliv/byog bygdeliv
Tiltaket
påvirker 3,2
km² med
friluftsområde
r i tre
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
3,6 prosent av
friluftsområde
ne og 0,48
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 110 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
54
kulturlokalitet
er og 1 628
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir
0,49 km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og ett
kulturminne av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er

Virkninger for
naturmangfold
Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 0,69 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper og
åtte habitater
til arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Virkninger for
naturressurser
Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 1 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Virkninger for
landskapsbilde
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til 1,5
km mer vei. De
vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 3,3
km. De
fastboende
utgjør 22 601
personer. 85
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
1,3 km mer
vei.
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E39 BoknStord

Tiltaket
påvirker 11
km² med
friluftsområde
r i fire
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
20 prosent av
friluftsområde
ne og 6,4
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 37 000
personer.

E39 Stord-Os

Tiltaket
påvirker 24
km² med
friluftsområde
r i fire
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
12 prosent av
friluftsområde
ne og 3
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 60 000
personer.

på 80000
personer.
57
kulturlokalitet
er og 57
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir
0,84 km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 62
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 36000
personer.
Seks
kulturlokalitet
er og 37
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 17
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 25000
personer.

E136 DombåsVestnes

Tiltaket
påvirker 0,00
km² med

99
kulturlokalitet
er og 159
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Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 5,4 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper, 21
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 0,32
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 12 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
to områder
med
forekomst av
mineraler og
21 områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til
0,43 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 4,6
km. De
fastboende
utgjør 48 760
personer. 4
545
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
0,44 km mer
vei.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 1,8 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper, 16
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 6,8
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 14 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
fire områder
med
forekomst av
mineraler og
17 områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til 1,6
km mer vei. De
vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 5,7
km. De
fastboende
utgjør 38 488
personer. 3
518
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
1,2 km mer
vei.

Tiltaket
påvirker
følgende

Tiltaket
påvirker
følgende

Ingen
påvirkning
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friluftsområde
r i en
kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 9
prosent av
friluftsområde
ne og 0,23
prosent av
friluftsarealen
e i kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 7 000
personer.

E6 OttaDombås

Ingen
påvirkning
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kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir 4,5
km²
kulturlandskap
påvirket. Ett
kulturmiljø blir
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 53
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 16000
personer.
Syv
kulturlokalitet
er og åtte
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir
0,39 km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt.Tre
kulturlokalitet
er og tre
kulturminner
av regional
verdi blir
påvirket.
Totalt 371 385
personer i ett
fylke blir
berørt. Totalt
tre
kulturlokalitet
er og ni
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i

naturmangfold
: 0,37 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper, 22
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 2,3
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.

naturressurser
: 6 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
ett område
med
forekomst av
mineraler og
to områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: ett habitat til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 1 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning
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E6 DombåsUlsberg

E14 StjørdalMeråker

E6 ÅsenSteinkjer

Tiltaket
påvirker 0,19
km² med
friluftsområde
r i tre
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
37 prosent av
friluftsområde
ne og 1,7
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 12 000
personer.
Tiltaket
påvirker 0,84
km² med
friluftsområde
r i en
kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt
30 prosent av
friluftsområde
ne og 0,06
prosent av
friluftsarealen
e i kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 2 000
personer.

Tiltaket
påvirker 4 km²
med
friluftsområde
r i tre
kommuner.
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disse
kommunene
er på 8000
personer.
50
kulturlokalitet
er og 587
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og ti
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 12000
personer.
13
kulturlokalitet
er og 13
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 23
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 27000
personer.

83
kulturlokalitet
er og 114
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 0,08 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper, ti
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 1,4
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.
Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 0,0 km² med
inngrepsfri
natur, 0,09
km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper, 19
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 0,02
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.
Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 1 km² med
viktige/særlig

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 5 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
fire områder
med
forekomst av
mineraler.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 26 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 33 km² med
beite og/eller

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
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Rv. 80 BodøFauske

E8
NordkjosbotnTromsø

Påvirkningen
utgjør i snitt
6,9 prosent av
friluftsområde
ne og 0,15
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 60 000
personer.

Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og fire
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 22000
personer.

viktige
naturtyper og
1 494
habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

dyrket mark,
fire områder
med
forekomst av
mineraler og
to områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

får utsikt til
0,31 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 5,4
km. De
fastboende
utgjør 35 946
personer. 1
467
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
0,14 km mer
vei.

Tiltaket
påvirker 1,4
km² med
friluftsområde
r i en
kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt
13 prosent av
friluftsområde
ne og 0,12
prosent av
friluftsarealen
e i kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 53 000
personer.
Tiltaket
påvirker 7,3
km² med
friluftsområde
r i en
kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 4
prosent av
friluftsområde
ne og 0,27
prosent av
friluftsarealen
e i kommunen.
Befolkning i
denne

19
kulturlokalitet
er og 23
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 0,13 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper og
15 habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 5 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
tre områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning

Syv
kulturlokalitet
er og tolv
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 16
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 2,6 km² med
viktige/særlig
viktige
naturtyper og
to habitater til
arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 19 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
fem områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til
0,41 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 2,5
km. De
fastboende
utgjør 1 264
personer. 108
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kommunen er
på 77 000
personer.

denne
kommunen er
på 77000
personer.

Norges
befolkning.

Rv. 4 OsloMjøsbrua

Tiltaket
påvirker 5,9
km² med
friluftsområde
r i tre
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
16 prosent av
friluftsområde
ne og 2,2
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 72 000
personer.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 27 habitater
til arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse og 12
km² med
vernede
naturområder.
. Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 56 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
fire områder
med
forekomst av
mineraler.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til 1,2
km mer vei. De
vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 6,2
km. De
fastboende
utgjør 55 085
personer. 2
381
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
2,2 km mer
vei.

Rv. 25 HamarLøten

Tiltaket
påvirker 0,04
km² med
friluftsområde
r i to
kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt
2,5 prosent av
friluftsområde
ne og 0,03
prosent av
friluftsarealen
e i hver
kommune.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 39 000
personer.

73
kulturlokalitet
er og 416
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir
0,04 km²
kulturlandskap
påvirket. Fem
kulturmiljøer
blir påvirket.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 96
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene
er på 77000
personer.
44
kulturlokalitet
er og 66
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og elleve
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 31000
personer.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: 25 habitater
til arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 8 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning
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husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
0,32 km mer
vei.
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Forbindelse
Øst-vest
(E134)

Ingen
påvirkning

19
kulturlokalitet
er og 24
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
I tillegg blir 5,3
km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt.En
kulturlokalitet
og to
kulturminner
av regional
verdi blir
påvirket.
Totalt 419 396
personer i ett
fylke blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og åtte
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 4000
personer.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturmangfold
: tre habitater
til arter av
stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsint
eresse. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 128 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til 1,3
km mer vei. De
vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 6,2
km. De
fastboende
utgjør 5 180
personer. 9
545
husstander
med
hytte/fritidsbo
lig får utsikt til
1 km mer vei.

1 Om fremgangsmåten
Vi har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene som følge av
foreslåtte utbedringer på en rekke strekninger. Vurderingene er basert på en metode som er egnet for
tidligfase-utredninger. Vi søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i
Nye Veiers portefølje på en konsistent måte. I de følgende kapitlene går vi gjennom hvordan vi har gått
frem for å gjennomføre vurderingene.

1.1 Årsaks-virkningsdiagrammet og hvordan vi har gått frem
For å identifisere de ikke-prissatte virkningene av tiltakene har vi benyttet et årsaks-virkningsdiagram. Dette
er nærmere beskrevet i Menons (2020) arbeid med forbedringer av metode for vurdering av ikke-prissatte
virkninger på vegne av Concept-programmet. Metoden bidrar til at man i større grad fanger opp de
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relevante samfunnsøkonomiske virkningene, ikke drivere for slike virkninger, at alle virkninger identifiseres
og til at man unngår overlapp med virkninger som allerede er prissatt i den samfunnsøkonomiske analysen.
Metoden legger opp til at man først identifiserer hvilke grupper i befolkningen som blir berørt av tiltakene
som vurderes. For å kunne utarbeide et felles årsaks-virkningsdiagram for en rekke ulike strekninger, så har
vi tatt utgangpunkt i et generalisert vegkonsept og identifisert berørte aktører basert på overordnede
grupper. Det betyr at vi ikke har gått inn i det enkelte vegprosjektet, og deretter søkt etter hvilke ulike
aktører som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket, men heller vurdert hvilke aktører som generelt sett og på
et overordnet nivå kan bli påvirket av slike typer tiltak. I arbeidet med tiltaket har det kommet frem at det
vil påvirke de ulike aktørene på følgende måte:
1) Organisasjonen: Påvirker organisasjonen som forvalter og bygger vei.
2) Brukere: Brukerne av områdene tiltakene befinner seg i. Dette kan være bosatte i området,
turister, tilreisende eller personer som driver næringsvirksomhet.
3) Samfunnet for øvrig: Det er hovedsakelig tre ulike grupper. Det er den lokale befolkningen, den
regionale befolkningen og den nasjonale befolkningen.
Basert på dette aktørbildet identifiserer vi årsaks-virkningskjeden fra tiltaket via nyttedrivere til de
samfunnsøkonomiske virkningene. Vi har tatt utgangspunkt i et generisk veikonsept som består av å legge
ny vei og/eller utbedre eksisterende vei. Tabellen under viser årsaks-virkningsdiagrammet vi har utarbeidet.
Aktører

Organisasjon

Hva innebærer konseptet? Hva fører det til?

Hva fører det til?

Økonomisk virkning?

Ny vei/Utbedring av vei: Beslag av arealer i anleggsperiode og driftsperiode
bredere, rettere, tunneler
og broer

Lokal
befolkning

Tap av lokalt viktig naturmangfold
Tap av lokalt viktig kulturarv

Lokal betalingsvillighet for bevaring av naturmangfold
Lokal betalingsvillighet for bevaring av kulturarv

Regional
befolkning

Tap av regionalt viktig naturmangfold
Tap av regionalt viktig kulturarv

regional betalingsvillighet for bevaring av naturmangfold
regional betalingsvillighet for bevaring av kulturarv

Nasjonal
befolkning

Tap av nasjonalt viktig naturmangfold
Tap av nasjonalt viktig kulturarv

Nasjonal betalingsvillighet for bevaring av naturmangfold
Nasjonal betalingsvillighet for bevaring av kulturarv

Tapte rekreasjonsmuligheter
Tapte produksjonsmuligheter
Visuell foruresning

Brukernes betalingsvillighet for rekreasjonsmuligheter
Tapt profitt
Lavere/høyere trivsel som følge av økt/redusert visuell forurensning
Lavere/høyere helse og trivsel som følge av økt/redusert støy

Brukere
Støy

Årsaks-virkningskartet over viser at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske
velferdsvirkninger som ikke er inkludert i de prissatte konsekvensene. Disse ikke-prissatte virkningene kan
igjen grupperes under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er:2
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser

2

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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5) Landskapsbilde

I det videre arbeidet med å vurdere de ikke-prissatte virkningene, har vi for hvert fagtema søkt å identifisere
indikatorer på 1) antall berørte aktører 2) tiltakets påvirkning på hver berørte aktør og 3) verdien for hver
berørt. Dette er vist i figuren under.
Figur 1: Steg for vurdering av ikke-prissatte virkninger i analysen.

Ettersom virkningene til vanlig er ikke-prissatte, er det som hovedregel delvis mangelfull eller svært usikker
informasjon om én eller flere av stegene i figuren over, slik at man ikke kan utarbeide gode
forventningsverdier som skal til for at virkningene kan prissettes. Vi har likevel i dette prosjektet innhentet
informasjon som kan brukes til å gjøre en vurdering av størrelsesordenen.
For å telle antall berørte aktører, har vi tatt utgangspunkt i om tiltaket påvirker goder av lokal, regional eller
nasjonal betydning. For de kartlagte friluftsområdene har vi for eksempel antatt at brukerne er fra
friluftsområdets hjemkommune, i tillegg til at det i databasen Naturbase er gitt anslag på hvor stor andel
av brukerne som er nasjonale. Når det gjelder påvirkningen på landskapsbildet har vi mer informasjon om
antall personer og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med
informasjon om befolkning bosatt innenfor et rutenett på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon
om antall fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter
tiltak.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene, altså hvilken merpåvirkning de foreslåtte tiltakene vil ha sammenlignet med effekten av
de eksisterende veiene. Rent konkret forsøker vi for eksempel å telle hvor store friluftsområder som går
tapt som følge av veitiltakene, hvor mye fulldyrka mark som påvirkes eller hvor mange lokalt, regionalt og
nasjonalt viktige kulturminner som berøres av veitiltakene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt
den skjer i selve området som veien beslaglegger, eller i en sone utenfor dette området. Indikatorene vi
benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder Sweco (2019, 1),
Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien (planområdet). Vi har videre lagt til grunn en
påvirkning på 50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter (influensområdet). Til
sammen utgjør disse to områdene det vi har definert som utredningsområdet for de ikke-prissatte
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virkningene. I de tilfellene der dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper,
beregnes det et netto tap og forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til
grunn at goder/ressurser som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende riksog fylkesveier ikke vil påvirkes ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor
en radius på 500 meter av den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i
Cowi (2016). For de tiltakene der man kun utbedrer en eksisterende vei har vi lagt til grunn at utbedringene
medfører 100 prosent påvirkning på ressursen innenfor planområdet. Utbedringsstrekningenes
nettovirkning er dermed at påvirkningen øker fra 50 til 100 prosent i båndet fra 50 til 100 meter fra
eksisterende veilinje. Vurderingen av påvirkningen for dagens situasjon, utbedringstiltak og
utbygging/utvidelsestiltak er vist i figuren under.
Figur 2: Vurdering av påvirkning for ulike typer tiltak

For å belyse den relevante nyttepåvirkningen til de berørte aktørene har vi gjennomført litteraturstudier og
søkt etter relevante verdsettingsfaktorer. Det har vært svært utfordrende å finne frem til
verdsettingsfaktorer med overføringsverdi. For virkningene Naturmangfold og Naturressurser fant vi ingen
tilstrekkelig relevante studier. For de øvrige virkningene har vi funnet studier som vi referer til, men det
hersker så stor usikkerhet rundt hvorvidt de identifiserte verdsettingsfaktorene har tilstrekkelig høy
overføringsverdi at vi har funnet det nødvendig å tillegge nyttepåvirkningen mindre vekt i vurderingene av
de ikke-prissatte virkningene. Vi anser at det ligger et potensial i å foreta grundigere søk og vurderinger enn
det som var mulig innenfor rammene av dette prosjektet. Om ikke annet, vil et slikt søk gi tydeligere
indikasjoner på hvilke verdivurderinger man savner for å kunne foreta bedre samfunnsøkonomiske
vurderinger av de identifiserte ikke-prissatte virkningene.
I utarbeidelsen av de kvantitative samleindikatorene har vi så langt det har vært hensiktsmessig forsøkt å
ta utgangspunkt i antall berørte og den påvirkningen hvert tiltak har på den ressursen som påvirkes.
Ettersom det viste seg å være svært krevende å finne overførbare verdsettingsstudier, inkluderer disse
indikatorene ikke et godt verdimål. Indikatorene er grove og overordnede, og gir på ingen måte et
fullstendig overblikk over de ikke-prissatte konsekvensene ved de tiltakene som er foreslått. Likevel gir de
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relevant informasjon til beslutningstaker, ved at strekningene kan vurderes opp mot hverandre på en
konsistent og konsis måte innad for hver virkning.
Vi anser at metoden er velegnet for overordnede tidligfaseutredninger, der også prissatte virkninger
analyseres med et tilpasset detaljnivå. Etterhvert som prosjektene modnes og utredningene blir mer
omfattende, vil det være naturlig med mer nyanserte vurderinger av de ikke-prissatte virkningene. Dette
kan for eksempel bestå i mer konkret vurdering av enkeltelementer innenfor de spesifikke fagene som blir
påvirket, mer faglige avveininger av de ulike fagene mot hverandre, mer konkrete samfunnsøkonomiske
nyttevurderinger, og ikke minst fysiske befaringer for å nyansere og avdekke mangler ved de databasene
vi har benyttet. I tillegg vil man, etterhvert som tiltakene modnes, tilpasse linjer og på den måten kunne
søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de ikke-prissatte virkningene.

1.2 Datakilder
Det er samlet inn data fra mange ulike kilder. Datainnsamlingen ble gjennomført de to første ukene i mai
2020.

Naturbase
Natur- og friluftslivsområder er kartlagt gjennom Miljødirektoratets Naturbase. For virkningen friluftsliv/
by- og bygdeliv har vi har benyttet kartlagte og statlig sikra friluftslivsområder. For naturmangfold har vi
benyttet arter av nasjonal forvaltningsinteresse, naturtyper (DN-Håndbok 13), marine naturtyper (DNHåndbok 19), naturvernområder og foreslåtte naturvernområder. Fra Naturbase er også kartlag for
verdifulle kulturlandskap samlet inn. Dette benyttes for å vurdere virkningen kulturminner og kulturarv.

Askeladden
Askeladden er kulturminneforvaltningens database som inneholder data for kulturminner og
kulturmiljøer. Vi har anvendt kartlag for kulturminnelokaliteter, enkeltminner og kulturmiljøer.

Yggdrasil
For virkningene naturressurser og -mangfold har vi anvendt data fra Fiskeridirektoratets kartløsning
Yggdrasil. Kartlagene for gyteområder, gytefelt, rekefelt og skjellforekomster er anvendt.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
For virkningen naturressurser er det benyttet AR50 for å kartlegge arealbruk/arealressurser.

Norges geologiske undersøkelse (NGU)
For å kartlegge mineralforekomster under virkningen naturressurser ble det hentet inn kartlag fra NGU.

Landbruksdirektoratet
For å kartlegge reinbeiteområder under virkningen naturressurser ble det hentet inn kartlag fra
Landbruksdirektoratet.
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SSB statistikk på rutenett
For å kartlegge hvor mange som får et forringet landskapsbilde fra hus og hytter som følge av veitiltakene,
har vi benyttet befolknings- og bygningsstatistikk fra SSB3. Begge datasettene er knyttet til samme
geometriske rutenett med inndelinger på 250mx250m.

Nasjonal vegdatabank
For å kartlegge eksisterende vegtraseer brukte vi data fra Nasjonal vegdatabank. Vi benyttet kartløsningen
vegkart.no til å laste ned trafikkmengdedata filtrert etter veitype, og brukte geometriobjektene fra dette
datasettet.

2 Om de ulike virkningene
Som forklart i kapittel 1.1 har vi valgt å kategorisere de ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene i
henhold til fagtemaene i V712.

2.1 Friluftsliv/ by- og bygdeliv
Tabell 2-1: Indikatorer benyttet for å si noe om antall berørte, påvirkning og verdi

Virkning

Data/kilde

Indikator antall

Indikator

berørte

påvirkning

Verdi

Friluftsliv/by-

Kartlagte og statlig

Antall personer

Antall

Tidligere studier har vist at

og bygdeliv

sikrede

som er bosatt i

friluftsområder

verdien per

friluftsområder fra

kommunene

som blir berørt

rekreasjonsdag ligger på

Naturbase.

som har

og antall

90 kr. Dette er verdien for

Befolkningsstatistikk

friluftsområder

kvadratkilometer

fot- og sykkelturer i

fra SSB.

som blir

av disse som blir

nærområdet, og brukes

påvirket. Andel

påvirket.

for å verdsette allmenn

av brukere som

Påvirkningen

rekreasjon (som turer i

er nasjonale og

vurderes som

skogen, noe

anslag på

netto virkningen

bading/padling/roing/fiske

brukerfrekvens.

fra

i ferskvann) der man ikke

nullalternativet

har informasjon om de

til tiltak.

spesifikke aktivitetene.

Friluftslivs-, by- og bygdeområder er i denne sammenheng definert som områder som har betydning for
allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i
nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med
sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk
aktivitet i bygder og tettsteder.4

3

Se produktark https://www.ssb.no/natur-og-miljo/_attachment/381998?_ts=169b3d395f0 (bygningsstatistikk) og
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/_attachment/389482?_ts=16b45e50f40 (befolkningsstatistikk)
4 Statens vegvesen (2018)
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For å identifisere tiltakenes påvirkning har vi benyttet to datakilder. Det ene er kartlagte friluftsområder
fra Naturbase. Dette datasettet inneholder informasjon om hvor området befinner seg, og en rekke
karakteristika ved området. Videre har vi i dag en rekke friluftsområder som er statlig sikrede. Dette er
områder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. I vurderingen
av påvirkningen har vi slått sammen disse to datasettene. Videre har vi benyttet geografisk informasjon
om kommuner og fylker i Norge, og videre koblet disse sammen med friluftsområdene. For å identifisere
påvirkningen har vi ved hjelp av GIS-metoder hentet ut antall friluftsområder som kommer i berøring med
den nye veien, både planområdet og influensområdet. Vi har også hentet ut antall kvadratkilometer av
disse som blir påvirket. Vi har gjort den samme øvelsen for de eksiterende riks- og fylkesveiene, og på den
måten beregnet en nettovirkning fra nullalternativet.
Når antall påvirkede friluftsområder er identifisert har vi videre hentet ut informasjon om hvilke
kommuner disse friluftsområdene befinner seg i. Dette har vi først benyttet til å beregne hvor stor andel
av friluftsområdene og -arealene i hver enkelt kommune som påvirkes av tiltaket. Deretter har vi satt
dette sammen med befolkningsstatistikk på kommunenivå fra SSB. På den måten henter vi antall berørte
personer i de kommunene som påvirkes. Fra datasettene har vi også indikatorer om andel av brukerne
som er nasjonale og anslag på brukerfrekvens.5,6 Dette er også hentet ut fra datasettene, og satt sammen
med antall berørte brukere.
Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om verdien per berørt. Vi har likevel foretatt en
litteraturstudie og samlet inn informasjon om hvilke verdsettingsstudier som kan ha overføringsverdi til
vurderingen av de virkningene på friluftsliv/by- og bygdeliv. Disse studiene og tilhørende
verdsettingsfaktorer er vist i tabellen øverst i delkapittelet.

2.1.1 Om den kvantitative samleindikatoren
Her er indikatoren produktet av antall innbyggere i de berørte kommunene, og hvor stor andel av
friluftsområdene i den aktuelle kommunen som blir berørt. Her måler vi både ved antall påvirkede områder
og ved hvor stort areal som påvirkes.

5

Ifølge veilederen til Miljødirektoratet er brukerfrekvens definert på følgende måte. Det er personer i kommunen som har svart på
spørsmålet om hvor stor dagens brukerfrekvens er. Delt inn i fem kategorier (liten, noe, middels, ganske stor og stor). Verdsettingen er
relativ, og hvor mange brukere det skal til for at et område skal få stor bruk. Et område med «liten bruk» i Oslo vil for eksempel kunne ha
mange flere brukere enn et «Mye brukt» område i Rendalen. (Miljødirektoratet, 2013)
6Ifølge veilederen til Miljødirektoratet er andel nasjonale brukere definert ved at personer i kommunene har angitt dette på en skala fra 1 til
5. (Miljødirektoratet, 2013)
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2.2 Landskapsbilde
Tabell 2-2: Indikatorer benyttet for å si noe om antall berørte , påvirkning og verdi

Virkning

Data/kilde

Landskapsbilde

Indikator antall

Indikator

Verdi

berørte

påvirkning

Befolknings–

Antall bosatte

Påvirkningen er

Tidligere studier viser at

statistikk på

personer og

hvorvidt berørte

den negative

rutenett

antall hytter i

aktører kan se mer

landskapsestetiske

250x250

områder der

vei dersom tiltaket

effekten er lik en

meter fra SSB.

man kan se

gjennomføres, og

prisreduksjon på 3% for

veien

hvor mange flere

alle boliger/hytter som

kilometer vei de

ligger innenfor 120m fra

kan se.

veien (og kan se veien),
og null effekt for de som
ligger mer enn 120m
unna. Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.7

For å identifisere påvirkning og antall berørte aktører for landskapsbilde, har vi kartlagt antall fastboende
og hytter som får et forringet landskapsbilde som konsekvens av utbyggingen. For å gjøre dette så har vi
utviklet en metode for å vurdere synsfeltet til aktørene som er bosatt i ulike områder. Synsfeltet for
aktørene er basert på en kombinasjon av synsfelts-algoritmer brukt i dataspill sammen med geografisk
informasjon om høydekurver.
For hver hundrede meter langs den nye veien har vi trukket stråler ut med 1 grads mellomrom. Langs disse
strålene har vi kontinuerlig regnet ut om man kan se veien fra bakkeplan, eller om veien er skjult bak et
høydedrag/nedenfor et stup, se Figur 4 under. Så regner vi ut hvilke av SSB-rutene som kan se hvert punkt
på veien. Dette kobler vi sammen med befolknings- og hyttestatistikk for å regne ut nøyaktig hvor mange
som vil se mer vei fra hus/hytte etter tiltaket. Den endelige algoritmen for synsfelt er som følger:
1.

Først, trekk «stråler» ut fra et punkt langs veien med ~1 grad mellomrom

2.

For hver stråle:
a.

Hent høydekurvene den treffer

b.

Konstruer et tverrsnitt basert på disse høydekurvene (se Figur 3: Tverrsnitt av høydekurver
langs en stråle sett fra en observatør som står 50 meter over havet i x=0. Det gule feltet
indikerer synlige områder.)

c.

7
8

Bruk Wall tracking-algoritmen8 til å beregne synsfelt for en observatør fra punktet langs veien

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
Forklart her https://www.redblobgames.com/articles/visibility/
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d.

Forkast de delene av strålen som ikke berøres av synsfeltet

Interesseområdene innenfor den valgte horisonten (i vårt tilfelle, 1 kilometer), ble så undersøkt. Hvis de
ble truffet av en stråle, så ble de regnet som påvirket. Denne øvelsen ble gjort for hver 100 meter ny
(ikke-overlappende med den gamle) vei. Antall meter synlig vei for beboere og hytter innenfor hver
250x250m SSB-rute ble beregnet som antall synlige veipunkter multiplisert med de 100m avstand vi la
mellom veipunktene.
Figur 3: Tverrsnitt av høydekurver langs en stråle sett fra en observatør som står 50 meter over havet i x=0 . Det gule
feltet indikerer synlige områder.

Figur 4: Eksempel på bruk av Menons synlighetsalgoritme. De oransje strålene viser synlighet fra de røde prikkene. Her
er observatørene vindmøller i vindparken på Lista, men metoden er helt analog for punkter langs en vei.

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om verdien per berørt. Vi har likevel foretatt en
litteraturstudie og samlet inn informasjon om hvilke verdsettingsstudier som kan ha overføringsverdi til
vurderingen av de virkningene på landskapsbilde. Disse studiene og tilhørende verdsettingsfaktorer er vist
i tabellen øverst i delkapittelet.
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2.2.1 Om den kvantitative samleindikatoren
Her er indikatoren produktet av antall husstander og hytter som vil ha utsyn til mer vei etter tiltaket, og
hvor mange flere kilometer vei de ser. For å konvertere fra antall innbyggere til antall husstander, har vi
tatt utgangspunkt i at det i gjennomsnitt er 2,19 personer i hver husstand.
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2.3 Naturmangfold
Tabell 2-3: Indikatorer benyttet for å si noe om antall berørte, påvirkning og verdi

Virkning

Data/kilde

Indikator antall

Indikator påvirkning

Verdi

berørte
Naturmangfold

DN13, DN19,

Antall personer

Antall

Vi har ikke

naturvernområder,

bosatt i Norge ved

kvadratkilometer med

identifisert norske

foreslåtte

nasjonalt viktige

naturtyper som blir

studier som gir

naturvernområder

naturtyper/arter.

påvirket differensiert

indikasjoner på

og arter av nasjonal

etter viktighet. Antall

verdsettingsfaktor.

forvaltningsinteresse

habitater til arter som

fra Naturbase.

blir påvirket

Verneplan for

differensiert etter

vassdrag fra NVE.

forvaltningsinteresse.

Befolkningsstatistikk

Vernede og foreslått

fra SSB.

vernede områder og
områder i verneplan
for vassdrag som ikke
fanges opp i andre
indikatorer.
Påvirkningen vurderes
som netto virkning fra
nullalternativet til
tiltak.

Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold,
som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og
naturtyper på land, i ferskvann og i marine systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikkebruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke på egen bruk, men
knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) eller for fremtidige generasjoner
(bevarings- eller arveverdi).9 Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre virkninger,
hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
De «berørte» når naturmangfoldet påvirkes er Norges befolkning. Vi vurderer altså kun påvirkning på
nasjonale verdier. Individers preferanser og verdsetting av ulike arter og naturtyper vil trolig variere. Vi har
her ikke hatt tilstrekkelig informasjon og ressurser til å vurdere betalingsvilligheten til befolkningen eller
hvordan denne varierer, men legger til grunn at befolkningen som en helhet berøres.

9

Eksistensverdien referer til nytten som oppstår ut fra kunnskapen om at naturen bevares. Bevaringsverdier refererer til nytten som oppstår
for et individ ut fra kunnskapen om at fremtidige generasjoner kan ha glede av eksistensen av naturen. Dette er ikke nødvendigvis i konflikt
med at naturen kan ha egenverdi, men dette behandles ikke her.
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Kartleggingen er utelukkende basert på eksisterende databaser (beskrevet i delkapittel 1.2). Der det
foreligger vurderinger av tilstand og/eller viktighet av naturmangoldsverdiene benyttes disse for å gradere
verdien av påvirket naturmangfold.
Det er betydelig risiko for manglende registreringer i disse databasene, både innen kartlegging av
naturtypeverdier (kartlegging etter DN-håndbok 13 og DN-håndbok 19) og artsobservasjoner (arter av
nasjonal forvaltningsinteresse). For å redusere denne risikoen supplerer vi oversiktene med andre
indikatorer av naturverdier: verneområder, foreslåtte verneområder, verneplan for vassdrag og inngrepsfri
natur (INON). Vi unngår dobbelttellinger ved å behandle det sekvensielt. I teksten oppgir vi derfor omfanget
av areal som er definert som vernet,10 foreslått vernet eller inngår i verneplan for vassdrag, men som ikke
allerede er telt som i andre indikatorer for naturmangfoldsverdier.
Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om verdien per berørt. Vi har likevel foretatt en
litteraturstudie og samlet inn informasjon om hvilke verdsettingsstudier som kan ha overføringsverdi til
vurderingen av de virkningene på naturmangfold. Betalingsviljen for å bevare naturmangfold, særlig i
inngrepsfri natur, er potensielt stor, men også sensitiv for grad av påvirkning og påvirket art/naturtype. Vi
har ikke identifisert norske studier som gir indikasjoner på verdsettingsfaktor.

2.3.1 Om den kvantitative samleindikatoren
På samme måte som for naturressurser, består indikatoren av summen av hvor stor påvirkning tiltaket har
på inngrepsfri natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Hver av
disse er målt ved hvor stor andel av de nasjonale forekomstene som berøres. Inngrepsfri natur, naturtyper
og verneområder er målt ved arealet som påvirkes relativt til det nasjonale arealet som finnes, mens for
arter av nasjonal forvaltningsinteresse har vi for hver art summert opp hvor stor andel av de nasjonalt
kartlagte habitatene som blir berørt av tiltaket.

10

Naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde og annet fredet område.
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2.4 Naturressurser
Tabell 2-4: Indikatorer benyttet for å si noe om antall berørte, påvirkning og verdi

Virkning

Data/kilde

Indikator

Indikator påvirkning

Verdi

antall
berørte
Naturressurser

AR50 og utmark for beite

Antall

Antall kvadratkilometer

Vi har ikke

fra Kilden (NIBIO).

personer

med fulldyrket- og

identifisert norske

Reinbeiteområder fra

bosatt i

overflatedyrket jord,

studier som gir

Landbruks-direktoratet,

Norge.

reinbeiteområder,

indikasjoner på

marine ressurser fra

utmark for beite. Antall

verdsettingsfaktor.

Yggdrasil og

gyteområder, rekefelt og

Mineralforekomster fra

områder med

NGU.

skjellforekomster. Antall

Befolkningsstatistikk fra

områder med

SSB

mineralressurser.

Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det som er reflektert i
eiendomsverdiene til påvirket areal. Med utgangspunkt i håndbok V712 behandles:
-

Dyrket mark

-

Reinbeiteområder

-

Utmark for beite

-

Fiskeri (gyteområder, rekefelt, skjellforekomster)

-

Mineralressurser

Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon behandles ikke her. Drikkevannskilder som vil
måtte flyttes eller erstattes, eller mineralressurser som utvinnes per i dag inkluderes ikke der vi har grunnlag
for å skille ut dette.
Som for naturmangold, vurderes naturressursene å ha nasjonal verdi og de «berørte» vil dermed også her
være Norges befolkning, men påvirkningen kobles i sterkere grad til nasjonale målsetninger der det
foreligger. Dette gjelder dyrket mark, hvor Stortinget har satt jordvernmålet; at årlig omdisponering av
dyrket mark ikke skal overstige 4000 dekar. Siden tiltakspåvirkningen vår behandler utredningsområdet
samlet kan ikke anslaget om påvirkning på dyrket mark nødvendigvis settes opp mot jordvernmålet, siden
det omhandler planområdet.
Usikkerheten i datagrunnlaget for naturressurser vurderes som mindre enn for naturmangfold, men
kvalitetsvurderingen av enkelte ressurser kan være mangelfulle.
Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om verdien per berørt. Vi har likevel foretatt en
litteraturstudie og samlet inn informasjon om hvilke verdsettingsstudier som kan ha overføringsverdi til
vurderingen av de virkningene på naturressurser. Vi har imidlertid ikke identifisert norske studier som gir
indikasjoner på verdsettingsfaktorer som kan benyttes til vurderingene.
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2.4.1 Om den kvantitative samleindikatoren
Her er indikatoren summen av hvor mange prosent av den samlede nasjonale tilgangen til hver ressurs som
blir berørt av tiltaket. Alle ressursene er antatt å ha nasjonal betydning, dermed spiller antall berørte
aktører ingen rolle når indikatoren benyttes innad i hver virkning. Det er forskjellig for de ulike
naturressursene om vi teller berørte ressurser ved antall berørte forekomster eller antall berørte
kvadratkilometer. De ulike indikatorene er dokumentert i tabellen under.
Naturressurs
Gytefelt
Gyteområder
Rekefelt
Skjellforekomster
Lakseelver med dårlig eller svært dårlig tilstand
Forekomst av malmressurser
Forekomst av natursteinsressurser
Forekomst av industrimineraler
Beitebruk
Reinbeiteområde
Jordbruksarealer
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Påvirkningen målt i antall eller areal
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Areal
Areal
Areal
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2.5 Kulturminner og kulturliv
Tabell 2-5: Indikatorer benyttet for å si noe om antall berørte, påvirkning og verdi

Virkning

Data/kilde

Indikator antall berørte

Indikator

Verdi

påvirkning
Kulturminner

Kulturminner og

Antall personer som er

Antall kulturminner

Studier har vist en

og kulturliv

kulturmiljø er

bosatt i

som blir berørt

betalingsvillighet på

hentet fra

kommunene/fylkene som

differensiert etter

197 kr for hver

Askeladden-

har kulturminner/kulturliv

deres

husstand i

databasen til

av lokal/regional verdi

verne/fredede

kommunen for å

Riksantikvaren og

som blir påvirket. Antall

status. Antall

bevare kulturminnet

kulturlandskap fra

personer bosatt i Norge

kvadratkilometer

hvis kulturminnet/-

Naturbase.

ved nasjonalt viktige

med kulturlandskap

lokaliteten er av

Befolkningsstatistikk

kulturminner. Listeførte-,

differensiert etter

lokal verdi, og for

fra SSB.

ikke fredede- og

viktighet. Antall

alle husstander i

kommunalt verneverdige

kulturmiljø som blir

fylket hvis det er av

kulturminner er vurdert

påvirket.

regional verdi (og

som lokalt viktige.

Påvirkningen

det er få substitutter

Unntaket er listeførte

vurderes som netto

på fylkesnivå). For

kirker som er vurdert som

virkningen fra

nasjonale

vurdert som regionalt

nullalternativet til

kulturminner antas

viktige, i likhet med

tiltak.

det å være en

kulturminner hvor
fredningen er opphevet.

høyere
11

betalingsvillighet,

Fredede kulturminner er

men her mangler

vurdert som nasjonalt

man omfattende og

viktige.

generaliserbare
studier.12

Kulturminner og kulturliv omfatter fredede kulturminner (enkeltminner og lokaliteter), kulturmiljøer og
kulturlandskap. For å identifisere tiltakenes påvirkning har vi benyttet tre datakilder. Vi har benyttet
kartlag for kulturminnelokaliteter, enkeltminner (kulturminner) og kulturmiljøer fra Askeladden.
Kulturminner er deretter koblet mot befolkningsstatistikk fra SSB for å se på antall personer som blir
påvirket. Kulturlandskap er hentet fra Naturbase.
Kulturminner er definert som spor fra menneskers liv og virke, fra nær og fjern fortid, og er en kilde til
forståelse av tidligere tider, oss selv og andre mennesker. Kulturminner innebærer alle kulturminner
fredet etter kulturminnelova og Svalbardmiljøloven, vernet etter plan- og bygningsloven eller vurdert som
verneverdige. En kulturminnelokalitet er et område som består av ett eller flere enkeltminner som må
sees i sammenheng. Datasettet inneholder informasjon om hvor lokaliteten befinner seg, hvilken funksjon

11

Tiltak på listeførte kirker krever tillatelse fra biskopen på grunnlag av råd fra Riksantikvaren og er derfor vurdert som regionalt viktig. I
tilfeller hvor fredningen er opphevet bør inngrep avklares med kulturminneforvaltning i fylkeskommunen, fordi de fortsatt kan ha en
verneverdi selv om fredningsverdien har gått tapt. Basert på dette er de vurdert som regionalt viktig.
12 Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
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den har, type vern og loven den er vernet etter. Vi har koblet sammen enkeltminner med tilhørende
kulturminnelokalitet. I vurderingen av påvirkning har vi differensiert etter type vern. Når antall påvirkede
kulturminner er identifisert har vi videre hentet ut informasjon om hvilke kommuner/fylker disse
kulturminnene befinner seg i, og satt dette sammen med befolkningsstatistikk fra SSB. På den måten
henter vi antall berørte personer i de kommunene/fylkene som påvirkes.
Kulturlandskap er definert som landskap med registrerte biologiske verdier og/eller kulturhistoriske
verdier. Kulturlandskap er differensiert etter registrerte kulturhistoriske verdier, som en indikasjon på
viktighet. Deretter er det kartlagt hvor mange kvadratkilometer med kulturlandskap som blir påvirket av
tiltaket.
Kulturmiljøer omfatter fredede kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by. Fredede
kulturmiljøer er fredet basert på den totale kulturhistoriske verdien av miljøet, uten at de enkelte
elementene er fredningsverdige i seg selv. Verdensarvområder og nasjonale interesser i by har ikke
formelt vern etter norsk lov, men begge deler anses som viktige kulturmiljøer som det må tas hensyn til i
arealplanlegging. Indikatoren for påvirkning er antall kulturmiljøer som blir påvirket av tiltak.
Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om verdien per berørt. Vi har likevel foretatt en
litteraturstudie og samlet inn informasjon om hvilke verdsettingsstudier som kan ha overføringsverdi til
vurderingen av de virkningene på kulturminner og kulturliv. Disse studiene og tilhørende
verdsettingsfaktorer er vist i tabellen øverst i delkapittelet.

2.5.1 Om den kvantitative samleindikatoren
På samme måte som for naturressurser og naturmangfold, tar indikatoren utgangspunkt i hvor stor andel
av de nasjonale forekomstene som blir påvirket av tiltaket. Her legger indikatoren da implisitt til grunn at
påvirkning på kulturminner og kulturarv ikke er viktigere i kommuner med flere innbyggere enn i færre. For
kulturlandskap måler vi arealet som påvirkes av veistrekningen opp mot det totale nasjonale arealet av de
definerte kulturlandskapene. For kulturmiljøer, kulturminner og kulturminnelokaliteter teller vi antall
berørte relativt til antallet nasjonale av hver type. Disse fire summeres så opp til en samleindikator.
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3 E39 Ålgård-Hove
E39 Ålgård-Hove medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E39 Ålgård-Hove. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 13
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

13

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 5: Oversikt over strekningen E39 Ålgård-Hove. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

Tabell 6: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E39 Ålgård -Hove.

Strekning

Virkninge
r for E39
ÅlgårdHove

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
3,2 km² med
friluftsområder i
tre kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 3,6
prosent av
friluftsområden
e og 0,48
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 110 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
54
kulturlokalitete
r og 1 628
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes. I
tillegg blir 0,49
km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og ett
kulturminne av

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 0,69
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper og åtte
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
. Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 1 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,5 km
mer vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en
avstand på 3,3
km. De
fastboende
utgjør 22 601
personer. 85
husstander med
hytte/fritidsboli
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lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 80000
personer.

g får utsikt til
1,3 km mer vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

3.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E39 Ålgård-Hove påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.14 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

14

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 6:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 7: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i tre
kommuner med i
gjennomsnitt 36
637 innbyggere.
44 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
55 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
52
friluftsområder
og til sammen 3,2
km² i tilsammen
tre kommuner.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 3,6
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,48
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 52 friluftsområder og til sammen 3,2 kvadratkilometer i til sammen 3
kommuner.Det bor i gjennomsnitt 36 637 innbyggere i hver kommune. De påvirkede friluftsområdene
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utgjør utgjør 3,6 prosent av friluftsområdene og 0,48 prosent av friluftsarealene i hver kommune, vektet
etter innbyggertall. 44 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.15
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 55 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.16
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon17 i friluftsområder.

3.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E39 Ålgård-Hove påvirker kulturminner og annen kulturarv.18 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

15

Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
16 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har konvertert
disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
17 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
18 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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Figur 7: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 8: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: en
kommune med en
samlet befolkning på
80000 personer.
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Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 54
kulturminnelokalitete
r som omfatter 1 628
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 0,49 km²
med kulturlandskap
blir påvirket av
tiltaket. hvorav 0,49
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle biologiske
verdier hvorav 0,49
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle
kulturhistoriske
verdier
• Lokal verdi: en
kulturminnelokalitet

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 54
kulturminnelokalitete
r med 1 628
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• en
kulturminnelokalitet
med ett kulturminne
påvirkes.
For kulturlandskap:
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med ett kulturminne
påvirkes av tiltaket.

generaliserbare
studier.19

• 0,49 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.20 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.21
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner22 og kulturminnelokaliteter23 som er vernet etter Kulturminneloven.24,25
Dette utgjør altså inngrep i 54 kulturminnelokaliteter med 1 628 fredete og verneverdige kulturminner
som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske befolkningen har en
betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 1 kulturminnelokaliteter som omfatter 1
enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter
plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i Sandnes,
som har en samlet befolkning på 79 537 personer, som blir berørt av at disse kulturlokalitetene/minnene
blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen i konflikt med verdifulle kulturlandskap. Tiltakene på
strekningen påvirker 0,49 kvadratkilometer med kulturlandskap av nasjonal verdi, som dermed utgjør et
verditap for hele nasjonen. Av disse arealene inneholder 0,49 kvadratkilometer verdifulle eller svært
verdifulle biologiske verdier. Av det påvirkede kulturlandskapet er 0,49 kvadratkilometer definert til å
inneholde verdifulle eller svært verdifulle kulturhistoriske verdier.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale

19

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
21 https://kart.naturbase.no/
22
Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
23 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
24 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
25 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
20
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kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.26

3.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på E39 Ålgård-Hove påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte hytter og
bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.
Figur 9: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som få r sikt til
mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.
Tabell 10: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Vurdering av
landskapsbilde

26

Antall berørte
Totalt 22 601
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 85
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,5 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
3,3 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 22 601 personer
får utsikt til 1,5 km
mer vei.
For fritidsboliger:
• 85 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 1,3 km
mer vei.

Magnussen og Navrud (2016).
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nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 1,3 km mer vei. De
vil i gjennomsnitt se
veien i en avstand på
3,7 km.

lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.27

De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.28 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 22 601 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 1,5 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 1,5 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 85 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i gjennomsnitt
utsikt til 1,3 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 3,7 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

3.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på E39 Ålgård-Hove påvirker naturmangfoldet i området.29 Kartet under viser inngrepsfri natur,
utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til strekningen.

27

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
29 Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
28
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Figur 8: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veie r, kartlag fra Naturbase. 30

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 11: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,37 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 0,17 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 6 habitater til arter
definert av særlig
stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 0,37 km2 klassifisert
som svært viktige
• 0,17 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 6 habitater til arter
av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 2 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

30

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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o 2 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,37 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper:
Kulturlandskap og Ferskvann og våtmark. Totalt 0,17 kvadratkilometer med naturtyper definert som
viktige påvirkes: kulturlandskap og ferskvann og våtmark. Kategoriseringen av viktighet er definert av DNhåndbok 13 og 19.31

Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 32 Tiltaket påvirker 6 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: elvemusling, sivhøne og sothøne. I tillegg påvirker tiltaket 2 leveområder til arter av stor
nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: toppdykker.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)33 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

31

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
32 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
33 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
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3.1.5 Naturressurser
Tiltakene på E39 Ålgård-Hove påvirker naturressurser i området.34 Dette behandles i tråd med forenklet
metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til grunn at
naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger (eiendomspriser
og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under prissatte og
rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 12: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke t unneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 35

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 13: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av

34Naturressurser

forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
35 Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

• 1 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

følgende
naturressurser:
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 1 kvadratkilometer.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

4 E39 Bokn-Stord
E39 Bokn-Stord medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E39 Bokn-Stord. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 36
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv

36

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 9: Oversikt over strekningen E39 Bokn-Stord. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

Tabell 14: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E39 Bokn -Stord.

Strekning

Virkninge
r for E39
BoknStord

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
11 km² med
friluftsområder i
fire kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 20
prosent av
friluftsområden
e og 6,4 prosent
av
friluftsarealene i
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
57
kulturlokalitete
r og 57
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. I
tillegg blir 0,84
km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 5,4
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper, 21
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteress
e og 0,32 km² med

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 12 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
to områder
med
forekomst av
mineraler og

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 0,43 km
mer vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en
avstand på 4,6
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hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 37 000
personer.

befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 62
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 36000
personer.

vernede
naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

21 områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

km. De
fastboende
utgjør 48 760
personer. 4 545
husstander med
hytte/fritidsboli
g får utsikt til
0,44 km mer vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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4.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E39 Bokn-Stord påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.37 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.
Figur 10:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.

37

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Tabell 15: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i fire
kommuner med i
gjennomsnitt 9
177 innbyggere.
33 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
52 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
50 friluftsområder
og til sammen 11
km² i tilsammen
fire kommuner.
5,7 prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 20
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 6,4
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 50 friluftsområder og til sammen 11 kvadratkilometer i til sammen 4 kommuner.
Av friluftsområdene som påvirkes, er 5,7 prosent av områdene definert som statlig sikrede
friluftsområder.38 Det bor i gjennomsnitt 9 177 innbyggere i hver kommune. De påvirkede
friluftsområdene utgjør utgjør 20 prosent av friluftsområdene og 6,4 prosent av friluftsarealene i hver
kommune, vektet etter innbyggertall. 33 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.39
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 52 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.40
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun

38

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
39
Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
40 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har konvertert
disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
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en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon41 i friluftsområder.

4.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E39 Bokn-Stord påvirker kulturminner og annen kulturarv.42 Kartet under viser kulturminner,
kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 11: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.

41

Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
42
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Tabell 16: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: fire
kommuner med en
samlet befolkning på
36000 personer.

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 57
kulturminnelokalitete
r som omfatter 57
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 0,84 km²
med kulturlandskap
blir påvirket av
tiltaket. hvorav 0,84
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle biologiske
verdier hvorav 0,84
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle
kulturhistoriske
verdier
• Lokal verdi: 16
kulturminnelokalitete
r med 62
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.43

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 57
kulturminnelokalitete
r med 57
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• 16
kulturminnelokalitete
r med 62
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• 0,84 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.44 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.45

43

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
45 https://kart.naturbase.no/
44
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Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner46 og kulturminnelokaliteter47 som er vernet etter Kulturminneloven.48,49
Dette utgjør altså inngrep i 57 kulturminnelokaliteter med 57 fredete og verneverdige kulturminner som
er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske befolkningen har en
betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 16 kulturminnelokaliteter som omfatter 62
enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter
plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i Bokn, Stord,
Sveio og Tysvær, som har en samlet befolkning på 36 442 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen i konflikt med verdifulle
kulturlandskap. Tiltakene på strekningen påvirker 0,84 kvadratkilometer med kulturlandskap av nasjonal
verdi, som dermed utgjør et verditap for hele nasjonen. Av disse arealene inneholder 0,84
kvadratkilometer verdifulle eller svært verdifulle biologiske verdier. Av det påvirkede kulturlandskapet er
0,84 kvadratkilometer definert til å inneholde verdifulle eller svært verdifulle kulturhistoriske verdier.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.50

4.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på E39 Bokn-Stord påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte hytter og
bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.

46

Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
48 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
49 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
50 Magnussen og Navrud (2016).
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Figur 17: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.
Tabell 18: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Antall berørte
Totalt 48 760
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 4 545
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
Vurdering av
landskapsbilde

51

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 0,43 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
4,6 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 0,44 km mer vei.
De vil i gjennomsnitt
se veien i en avstand
på 4,9 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.51

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 48 760 personer
får utsikt til 0,43
km mer vei.
For fritidsboliger:
• 4 545 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 0,44
km mer vei.

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
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De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.52 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 48 760 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 0,43 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 0,43 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 4 545 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i
gjennomsnitt utsikt til 0,44 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 4,9 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

4.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på E39 Bokn-Stord påvirker naturmangfoldet i området.53 Kartet under viser inngrepsfri natur,
utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til strekningen.

52

Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
53
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Figur 12: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tilta k i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 54

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 19: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 2,9 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 2,1 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 17 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 2,9 km2 klassifisert
som svært viktige
• 2,1 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 17 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 4 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

54

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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o 4 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 2,9 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper: Ferskvann og
våtmark, Kulturlandskap, Marine naturtyper og Skog. Totalt 2,1 kvadratkilometer med naturtyper definert
som viktige påvirkes: kulturlandskap, marine naturtyper, skog, ferskvann og våtmark og myr og kilde.
Kategoriseringen av viktighet er definert av DN-håndbok 13 og 19.55
For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 0,32 kvadratkilometer med vernet areal.56
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 57 Tiltaket påvirker 17 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: alke, bergand, bustsivaks, dvergdykker, gråspett, havelle, horndykker, hvitryggspett, lomvi,
makrellterne, rognasal, sjøorre, svartbak, teist, torsk og vipe. I tillegg påvirker tiltaket 4 leveområder til
arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke, skogfredløs, svartand og ærfugl.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)58 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper

55

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
56 Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
57
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
58
Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
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som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

4.1.5 Naturressurser
Tiltakene på E39 Bokn-Stord påvirker naturressurser i området.59 Dette behandles i tråd med forenklet
metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til grunn at
naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger (eiendomspriser
og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under prissatte og
rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 20: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 60

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.

59Naturressurser

forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
60 Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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Tabell 21: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 9 gyteområder for torsk
• 9 gyteområder for arter
utenom torsk
• 2 områder med forekomst
av metall (malm)
• 3 områder med rekefelt
• 10 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 2 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,95 prosent av
totale
tilgjengelige
gytefeltsarealer
for torsk blir
påvirket
• 0,50 prosent av
totale
tilgjengelige
gyteområder for
andre arter
utenom torsk blir
påvirket
• 0,04 prosent av
totale arealer
med
malmforekomster
blir påvirket
• 0,41 prosent av
totale
tilgjengelige
rekefelt blir
påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,01 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 2 kvadratkilometer. Totalt 10 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en
reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent. Tiltaket påvirker også 2 områder med forekomst av
mineraler. Områdene omfatter forekomst av metaller. Tiltaket kan derfor vanskeliggjøre framtidig
utnyttelse av disse ressursene.For marine naturressurser påvirker tiltaket gytefelt for torsk, gyteområde
og rekefelt, og medfører en samlet påvirkning på marine naturressurser på totalt 21 områder.
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Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

5 E39 Stord-Os
E39 Stord-Os medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner
og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E39 Stord-Os. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet metode.
Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye Veiers
portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og hvordan
virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser, utbygging og
utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes, tilpasse linjer
og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de ikke-prissatte
virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for vurderingene, inkludert
drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 61
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

61

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 13: Oversikt over strekningen E39 Stord-Os. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra ©kartverket,
veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

Tabell 22: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E39 Stord -Os.

Strekning

Virkninge
r for E39
Stord-Os

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
24 km² med
friluftsområder i
fire kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 12
prosent av
friluftsområden
e og 3 prosent
av
friluftsarealene i
hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 60 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
Seks
kulturlokalitete
r og 37
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 17
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
denne

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 1,8
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper, 16
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteress
e og 6,8 km² med
vernede
naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 14 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
fire områder
med
forekomst av
mineraler og
17 områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,6 km
mer vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en
avstand på 5,7
km. De
fastboende
utgjør 38 488
personer. 3 518
husstander med
hytte/fritidsboli
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kommunen er
på 25000
personer.

g får utsikt til
1,2 km mer vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

5.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E39 Stord-Os påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.62 Kartet under
viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

62

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 14:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 23: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i fire
kommuner med i
gjennomsnitt 15
019 innbyggere.
39 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
32 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
54 friluftsområder
og til sammen 24
km² i tilsammen
fire kommuner.
1,4 prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 12
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 3
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 54 friluftsområder og til sammen 24 kvadratkilometer i til sammen 4 kommuner.
Av friluftsområdene som påvirkes, er 1,4 prosent av områdene definert som statlig sikrede
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friluftsområder.63 Det bor i gjennomsnitt 15 019 innbyggere i hver kommune. De påvirkede
friluftsområdene utgjør utgjør 12 prosent av friluftsområdene og 3 prosent av friluftsarealene i hver
kommune, vektet etter innbyggertall. 39 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.64
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 32 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.65
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon66 i friluftsområder.

5.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E39 Stord-Os påvirker kulturminner og annen kulturarv.67 Kartet under viser kulturminner,
kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

63

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
64 Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
65 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har konvertert
disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
66 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
67 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).

MENON ECONOMICS

57

Figur 15: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 24: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: en
kommune med en
samlet befolkning på
25000 personer.

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: seks
kulturminnelokalitete
r som omfatter 37
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: tre
kulturminnelokalitete
r med 17
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• seks
kulturminnelokalitete
r med 37
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• tre
kulturminnelokalitete
r med 17
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:

MENON ECONOMICS

58

generaliserbare
studier.68

• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.69 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.70
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner71 og kulturminnelokaliteter72 som er vernet etter Kulturminneloven.73,74
Dette utgjør altså inngrep i 6 kulturminnelokaliteter med 37 fredete og verneverdige kulturminner som er
antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske befolkningen har en
betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 3 kulturminnelokaliteter som omfatter 17
enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter
plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i
Bjørnafjorden, som har en samlet befolkning på 24 908 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.75

68

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
70 https://kart.naturbase.no/
71 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
72 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
73 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
74 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
75
Magnussen og Navrud (2016).
69

MENON ECONOMICS

59

5.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på E39 Stord-Os påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte hytter og bosatte
personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.
Figur 25: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.
Tabell 26: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Vurdering av
landskapsbilde

Antall berørte
Totalt 38 488
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 3 518
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
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Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,6 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
5,7 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 1,2 km mer vei. De
vil i gjennomsnitt se
veien i en avstand på
6,2 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 38 488 personer
får utsikt til 1,6 km
mer vei.
For fritidsboliger:
• 3 518 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 1,2 km
mer vei.
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boligens/hyttens
levetid.76

De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.77 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 38 488 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 1,6 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 1,6 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 3 518 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i
gjennomsnitt utsikt til 1,2 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 6,2 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

5.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på E39 Stord-Os påvirker naturmangfoldet i området.78 Kartet under viser inngrepsfri natur,
utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til strekningen.

76

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
78 Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
77
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Figur 16: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 79

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 27: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,21 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 0,74 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 10 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 0,21 km2 klassifisert
som svært viktige
• 0,74 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 10 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 6 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

79

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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o 6 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,21 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper:
Kulturlandskap, Rasmark, berg og kantkratt og Skog. Totalt 0,74 kvadratkilometer med naturtyper definert
som viktige påvirkes: ferskvann og våtmark, kulturlandskap, marine naturtyper, myr og kilde og skog.
Kategoriseringen av viktighet er definert av DN-håndbok 13 og 19.80
For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 6,8 kvadratkilometer med vernet areal.81
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 82 Tiltaket påvirker 10 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: dvergdykker, elvemusling, gråsisik, gråspett, gråtrost og hvitryggspett. I tillegg påvirker tiltaket 6
leveområder til arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke, gulspurv og stær.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)83 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper

80

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
81 Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
82
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
83 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
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som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

5.1.5 Naturressurser
Tiltakene på E39 Stord-Os påvirker naturressurser i området.84 Dette behandles i tråd med forenklet
metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til grunn at
naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger (eiendomspriser
og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under prissatte og
rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 28: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 85

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.

84Naturressurser

forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
85 Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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Tabell 29: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 10 gyteområder for torsk
• 5 gyteområder for arter
utenom torsk
• 1 område med forekomst
av metall (malm)
• 2 områder med rekefelt
• 13 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 1 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord
• 3 områder med forekomst
av industrimineraler

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 1 prosent av
totale
tilgjengelige
gytefeltsarealer
for torsk blir
påvirket
• 0,28 prosent av
totale
tilgjengelige
gyteområder for
andre arter
utenom torsk blir
påvirket
• 0,02 prosent av
totale arealer
med
malmforekomster
blir påvirket
• 0,27 prosent av
totale
tilgjengelige
rekefelt blir
påvirket
• 0,01 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket
• 0,11 prosent av
totale
tilgjengelige
arealer med
industrimineralfo
rekomster blir
påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 1 kvadratkilometer. Totalt 13 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en

MENON ECONOMICS

65

reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,01 prosent. Tiltaket påvirker også 4 områder med forekomst av
mineraler. Områdene omfatter forekomst av industrimineraler og metaller. Tiltaket kan derfor
vanskeliggjøre framtidig utnyttelse av disse ressursene.For marine naturressurser påvirker tiltaket gytefelt
for torsk, gyteområde og rekefelt, og medfører en samlet påvirkning på marine naturressurser på totalt 17
områder.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

6 E136 Dombås-Vestnes
E136 Dombås-Vestnes medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E136 Dombås-Vestnes. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 86
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

86

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 17: Oversikt over strekningen E136 Dombås-Vestnes. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne
strekningen.

Tabell 30: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E136 Dombås -Vestnes.

Strekning

Virkninger
for E136
DombåsVestnes

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
0,00 km² med
friluftsområder i
en kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 9
prosent av
friluftsområdene
og 0,23 prosent
av
friluftsarealene i
kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 7 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
99
kulturlokaliteter
og 159
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. I
tillegg blir 4,5
km²
kulturlandskap
påvirket. Ett
kulturmiljø blir
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 0,37
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper, 22
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
og 2,3 km² med
vernede
naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser:
6 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
ett område
med forekomst
av mineraler og
to områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning
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og 53
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 16000
personer.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

6.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E136 Dombås-Vestnes påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.87
Kartet under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

87

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 18:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 31: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i en
kommune med i
6 532 innbyggere.
100 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
100 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
ett friluftsområde
og til sammen
0,00 km² i
tilsammen en
kommune. 100
prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 9
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,23
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 1 friluftsområder og til sammen 0,00 kvadratkilometer i en kommune. Av
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friluftsområdene som påvirkes, er 100 prosent av områdene definert som statlig sikrede friluftsområder.88
Det bor i 6 532 innbyggere kommunen, og de påvirkede friluftsområdene utgjør 9 prosent av
friluftsområdene og 0,23 prosent av friluftsarealene i kommunen. 100 prosent av arealene har høy
brukerfrekvens.89
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 100 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.90
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon91 i friluftsområder.

6.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E136 Dombås-Vestnes påvirker kulturminner og annen kulturarv.92 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

88

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
89
Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
90 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har konvertert
disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
91 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
92 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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Figur 19: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 32: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: tre
kommuner med en
samlet befolkning på
16000 personer.

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 99
kulturminnelokalitete
r som omfatter 159
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 4,5 km²
med kulturlandskap
blir påvirket av
tiltaket. 1 kulturmiljø
av nasjonal verdi
påvirkes
• Lokal verdi: 19
kulturminnelokalitete
r med 53
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 99
kulturminnelokalitete
r med 159
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• 19
kulturminnelokalitete
r med 53
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
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generaliserbare
studier.93

• 4,5 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
•1 ett kulturmiljø
påvirkes av tiltaket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.94 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.95
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner96 og kulturminnelokaliteter97 som er vernet etter Kulturminneloven.98,99
Dette utgjør altså inngrep i 99 kulturminnelokaliteter med 159 fredete og verneverdige kulturminner som
er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske befolkningen har en
betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 19 kulturminnelokaliteter som omfatter 53
enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter
plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i Lesja,
Rauma og Vestnes, som har en samlet befolkning på 15 975 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen i konflikt med verdifulle
kulturlandskap. Tiltakene på strekningen påvirker 4,5 kvadratkilometer med kulturlandskap av nasjonal
verdi, som dermed utgjør et verditap for hele nasjonen.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale

93

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
95 https://kart.naturbase.no/
96 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
97 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
98 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
99 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
94
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kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.100

6.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på E136 Dombås-Vestnes påvirker naturmangfoldet i området.101 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.
Figur 20: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 102

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 33: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:

100

Magnussen og Navrud (2016).
Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
102 Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
101
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• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

o 0,09 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 0,17 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 21 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 1 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Naturtyper
• 0,09 km2 klassifisert
som svært viktige
• 0,17 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 21 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 1 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,09 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper: Ferskvann og
våtmark, Kulturlandskap, Skog og Marine naturtyper. Totalt 0,17 kvadratkilometer med naturtyper
definert som viktige påvirkes: andre viktige forekomster, ferskvann og våtmark, kulturlandskap, kyst og
havstrand, skog og rasmark, berg og kantkratt. Kategoriseringen av viktighet er definert av DN-håndbok
13 og 19.103
For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 2,3 kvadratkilometer med vernet areal.104
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 105 Tiltaket påvirker 21 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: ask, bergfrue, dvergbjørk, fjellfrøstjerne, fjellrundbelg, fjelløyentrøst,
geitsvingel, skarmarikåpe, svartvier, tyrihjelm og vipe. I tillegg påvirker tiltaket 1 leveområder til arter av
stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: dvergforglemmegei.

103

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
104 Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
105 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
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De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)106 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

6.1.4 Naturressurser
Tiltakene på E136 Dombås-Vestnes påvirker naturressurser i området.107 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

106

Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
107Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 34: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 108

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 35: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 1 gyteområde for torsk
• 1 gyteområde for arter
utenom torsk
• 1 elv der lakseressursene
er dårlig, svært dårlig eller
under reetablering
• 1 område med forekomst
av naturstein
• 3 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 3 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,10 prosent av
totale
tilgjengelige
gytefeltsarealer
for torsk blir
påvirket
• 0,05 prosent av
totale
tilgjengelige
gyteområder for
andre arter
utenom torsk blir
påvirket

108

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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• 0,50 prosent av
vurderte arealer
for villlaks blir
påvirket
• 0,05 prosent av
totale arealer
med naturstein
blir påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,02 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 3 kvadratkilometer. Totalt 3 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en
reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent. Tiltaket påvirker totalt en lakselv med dårlig eller
svært dårlig tilstand eller ressurser som er under reetablering, og tiltaket vil direkte kunne påvirke disse
lakseressursene. Tiltaket påvirker også ett område med forekomst av mineraler. Området omfatter
forekomst av naturstein. Tiltaket kan derfor vanskeliggjøre framtidig utnyttelse av disse ressursene.For
marine naturressurser påvirker tiltaket gytefelt for torsk og gyteområde, og medfører en samlet
påvirkning på marine naturressurser på totalt 2 områder.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

7 E6 Otta-Dombås
E6 Otta-Dombås medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E6 Otta-Dombås. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
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ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 109
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

109

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 21: Oversikt over strekningen E6 Otta-Dombås. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne strekningen.

Tabell 36: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E6 Otta-Dombås.

Strekning

Virkninger
for E6
OttaDombås

Virkninger for
friluftsliv/byog bygdeliv
Ingen
påvirkning
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
Syv
kulturlokaliteter
og åtte
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. I
tillegg blir 0,39
km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt.Tre
kulturlokaliteter
og tre
kulturminner av
regional verdi
blir påvirket.

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: ett
habitat til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse.
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket påvirker
følgende
naturressurser:
1 km² med beite
og/eller dyrket
mark. Dette
berører hele
Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning

79

Totalt 371 385
personer i ett
fylke blir berørt.
Totalt tre
kulturlokaliteter
og ni
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 8000
personer.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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7.1.1 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E6 Otta-Dombås påvirker kulturminner og annen kulturarv.110 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 22: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 37: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: syv
kulturminnelokalitete
r som omfatter åtte
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 0,39 km²
med kulturlandskap

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• syv
kulturminnelokalitete
r med åtte
kulturminner
påvirkes.

110

Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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befolkning på 5,3
millioner.
• Regional verdi: ett
fylke med en samlet
befolkning på 371000
personer.
• Lokal verdi: to
kommuner med en
samlet befolkning på
8000 personer.

blir påvirket av
tiltaket. hvorav 0,39
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle biologiske
verdier hvorav 0,39
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle
kulturhistoriske
verdier
• Regional verdi: tre
kulturminnelokalitete
r som omfatter tre
kulturminneer
påvirkes av tiltaket.
• Lokal verdi: to
kulturminnelokalitete
r med ni kulturminner
påvirkes av tiltaket.

av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.111

For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• tre
kulturminnelokalitete
r med tre
kulturminner
påvirkes.
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• to
kulturminnelokalitete
r med ni kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• 0,39 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.112 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.113
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner114 og kulturminnelokaliteter115 som er vernet etter
Kulturminneloven.116,117 Dette utgjør altså inngrep i 7 kulturminnelokaliteter med 8 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Inngrepene på strekningen
kommer også i konflikt med kulturminner/kulturlokaliteter av både regional verdi og lokal verdi. Totalt blir

111

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
113 https://kart.naturbase.no/
114 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
115 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
116 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
117 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
112
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3 lokaliteter som omfatter 3 kulturminner av regional verdi påvirket.118 Vi legger til grunn at det er
befolkningen i fylket som har betalingsvillighet for at kulturminnet/lokaliteten blir bevart. Lokalitetene og
kulturminnene som påvirkes er lokalisert i Innlandet, som har en samlet befolkning på totalt 371 385
personer. Totalt 2 kulturminnelokaliteter som omfatter 9 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av
tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller
kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i Dovre og Sel, som har en samlet befolkning på 8 292
personer, som blir berørt av at disse kulturlokalitetene/minnene blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen
i konflikt med verdifulle kulturlandskap. Tiltakene på strekningen påvirker 0,39 kvadratkilometer med
kulturlandskap av nasjonal verdi, som dermed utgjør et verditap for hele nasjonen. Av disse arealene
inneholder 0,39 kvadratkilometer verdifulle eller svært verdifulle biologiske verdier. Av det påvirkede
kulturlandskapet er 0,39 kvadratkilometer definert til å inneholde verdifulle eller svært verdifulle
kulturhistoriske verdier.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.119

7.1.2 Naturmangfold
Tiltakene på E6 Otta-Dombås påvirker naturmangfoldet i området.120 Kartet under viser inngrepsfri natur,
utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til strekningen.

118

Basert på fredningsstatus har vi definert at listeførte kirker har regional verdi.
Magnussen og Navrud (2016).
120 Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
119
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Figur 23: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tilta k i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 121

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 38: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Arter:
o 1 habitater til
arter definert av
særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
blir påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen for
å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri natur,
er potensielt stor,
men også sensitiv
for grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype. Vi
har ikke grunnlag
for å sette en
samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Arter
• 1 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi

121

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 122 Tiltaket påvirker 1 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: elvesandjeger.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)123 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

7.1.3 Naturressurser
Tiltakene på E6 Otta-Dombås påvirker naturressurser i området.124 Dette behandles i tråd med forenklet
metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til grunn at
naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger (eiendomspriser
og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under prissatte og
rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

122

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
123 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
124Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 39: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 125

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 40: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 1 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 1 kvadratkilometer.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel

125

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

8 E6 Dombås-Ulsberg
E6 Dombås-Ulsberg medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E6 Dombås-Ulsberg. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 126
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

126

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 24: Oversikt over strekningen E6 Dombås -Ulsberg. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Ve ier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne
strekningen.

Tabell 41: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E6 Dombås -Ulsberg.

Strekning

Virkninger
for E6
DombåsUlsberg

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
0,19 km² med
friluftsområder i
tre kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 37
prosent av
friluftsområdene
og 1,7 prosent
av
friluftsarealene i
hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 12 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
50
kulturlokaliteter
og 587
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og ti
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 0,08
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper, ti
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
og 1,4 km² med
vernede
naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser:
5 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
fire områder
med forekomst
av mineraler.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning
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kommunene er
på 12000
personer.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

8.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E6 Dombås-Ulsberg påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.127 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

127

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 25:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 42: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i tre
kommuner med i
gjennomsnitt 4
050 innbyggere.
34 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
34 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
23 friluftsområder
og til sammen
0,19 km² i
tilsammen tre
kommuner. 4,3
prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 37
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 1,7
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 23 friluftsområder og til sammen 0,19 kvadratkilometer i til sammen 3
kommuner. Av friluftsområdene som påvirkes, er 4,3 prosent av områdene definert som statlig sikrede
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friluftsområder.128 Det bor i gjennomsnitt 4 050 innbyggere i hver kommune. De påvirkede
friluftsområdene utgjør utgjør 37 prosent av friluftsområdene og 1,7 prosent av friluftsarealene i hver
kommune, vektet etter innbyggertall. 34 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.129
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 34 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.130
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon131 i friluftsområder.

8.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E6 Dombås-Ulsberg påvirker kulturminner og annen kulturarv.132 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

128

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
129 Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
130 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
131 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
132 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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Figur 26: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 43: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: tre
kommuner med en
samlet befolkning på
12000 personer.
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Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 50
kulturminnelokalitete
r som omfatter 587
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: fire
kulturminnelokalitete
r med ti kulturminner
påvirkes av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 50
kulturminnelokalitete
r med 587
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• fire
kulturminnelokalitete
r med ti kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• Ikke relevant
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generaliserbare
studier.133

For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.134 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.135
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner136 og kulturminnelokaliteter137 som er vernet etter
Kulturminneloven.138,139 Dette utgjør altså inngrep i 50 kulturminnelokaliteter med 587 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 4 kulturminnelokaliteter
som omfatter 10 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i
Dovre, Oppdal og Rennebu, som har en samlet befolkning på 12 040 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.140

133

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
135
https://kart.naturbase.no/
136 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
137 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
138
Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
139 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
140 Magnussen og Navrud (2016).
134
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8.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på E6 Dombås-Ulsberg påvirker naturmangfoldet i området.141 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.
Figur 27: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 142

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 44: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,04 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 0,04 km2 klassifisert
som svært viktige

141

Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
142 Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

o 0,02 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 8 habitater til arter
definert av særlig
stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 2 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

• 0,02 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 8 habitater til arter
av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 2 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,04 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper:
Kulturlandskap og Rasmark, berg og kantkratt. Totalt 0,02 kvadratkilometer med naturtyper definert som
viktige påvirkes: kulturlandskap, myr og kilde og ferskvann og våtmark. Kategoriseringen av viktighet er
definert av DN-håndbok 13 og 19.143
For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 1,4 kvadratkilometer med vernet areal.144
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 145 Tiltaket påvirker 8 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: bergirisk, gråtrost, heipiplerke, moskusfe, rein, sjøorre og storspove. I tillegg påvirker tiltaket 2
leveområder til arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En

143

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
144 Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
145 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
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relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)146 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

8.1.4 Naturressurser
Tiltakene på E6 Dombås-Ulsberg påvirker naturressurser i området.147 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

146

Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
147Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 45: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 148

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 46: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 4 områder med forekomst
av naturstein
• 4 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 1 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,21 prosent av
totale arealer
med naturstein
blir påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller

148

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 1 kvadratkilometer. Totalt 4 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en
reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent. Tiltaket påvirker også 4 områder med forekomst av
mineraler. Områdene omfatter forekomst av naturstein. Tiltaket kan derfor vanskeliggjøre framtidig
utnyttelse av disse ressursene.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

9 E14 Stjørdal-Meråker
E14 Stjørdal-Meråker medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E14 Stjørdal-Meråker. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 149
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold

149

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 28: Oversikt over strekningen E14 Stjørdal-Meråker. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne
strekningen.

Tabell 47: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E14 Stjørdal-Meråker.

Strekning

Virkninger
for E14
StjørdalMeråker

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
0,84 km² med
friluftsområder i
en kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 30
prosent av
friluftsområdene
og 0,06 prosent
av
friluftsarealene i
kommunen.
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
13
kulturlokaliteter
og 13
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 23

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 0,0
km² med inngrepsfri
natur, 0,09 km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper, 19
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
og 0,02 km² med

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser:
26 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning

99

Befolkning i
denne
kommunen er
på 2 000
personer.

kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 27000
personer.

vernede
naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

9.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E14 Stjørdal-Meråker påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.150
Kartet under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

150

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 29:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 48: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i en
kommune med i 2
471 innbyggere.
50 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
70 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
åtte
friluftsområder
og til sammen
0,84 km² i
tilsammen en
kommune.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 30
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,06
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 8 friluftsområder og til sammen 0,84 kvadratkilometer i en kommune. Det bor i
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2 471 innbyggere kommunen, og de påvirkede friluftsområdene utgjør 30 prosent av friluftsområdene og
0,06 prosent av friluftsarealene i kommunen. 50 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.151
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 70 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.152
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon153 i friluftsområder.

9.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E14 Stjørdal-Meråker påvirker kulturminner og annen kulturarv.154 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

151

Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
152 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
153 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
154 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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Figur 30: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 49: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: to
kommuner med en
samlet befolkning på
27000 personer.

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 13
kulturminnelokalitete
r som omfatter 13
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: tre
kulturminnelokalitete
r med 23
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 13
kulturminnelokalitete
r med 13
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• tre
kulturminnelokalitete
r med 23
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
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generaliserbare
studier.155

• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.156 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.157
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner158 og kulturminnelokaliteter159 som er vernet etter
Kulturminneloven.160,161 Dette utgjør altså inngrep i 13 kulturminnelokaliteter med 13 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 3 kulturminnelokaliteter
som omfatter 23 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i
Meråker og Stjørdal, som har en samlet befolkning på 26 567 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.162

155

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
157 https://kart.naturbase.no/
158 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
159 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
160 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
161 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
162
Magnussen og Navrud (2016).
156
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9.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på E14 Stjørdal-Meråker påvirker naturmangfoldet i området.163 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.
Figur 31: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 164

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 50: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Inngrepsfri natur
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende inngrepsfri
natur blir påvirket:
o 0,0 km2 med
villmarkspreget
område

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Inngrepsfri natur
• Villmarkspreget
natur 0,0 km2
Naturtyper

163

Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
164 Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,01 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 0,05 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 14 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 5 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

• 0,01 km2 klassifisert
som svært viktige
• 0,05 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 14 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 5 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltaket påvirker Norges areal av villmarkspreget natur med 0,0 kvadratkilometer (≥5 km fra tyngre
tekniske inngrep).
Tiltakene påvirker også det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på
naturtyper. Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,01 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper:
Skog. Totalt 0,05 kvadratkilometer med naturtyper definert som viktige påvirkes: ferskvann og våtmark,
kulturlandskap, skog og rasmark, berg og kantkratt. Kategoriseringen av viktighet er definert av DNhåndbok 13 og 19.165
For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 0,02 kvadratkilometer med vernet areal.166
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 167 Tiltaket påvirker 14 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: dvergspett, elvemusling, gråsisik, gråtrost og storspove. I tillegg påvirker

165

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
166
Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
167 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
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tiltaket 5 leveområder til arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke, gulspurv og
sivspurv.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)168 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

9.1.4 Naturressurser
Tiltakene på E14 Stjørdal-Meråker påvirker naturressurser i området.169 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

168

Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
169Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 51: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 170

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 52: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 6 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 17 km2 med
reinbeiteområde
• 3 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,01 prosent av
totale
tilgjengelige
reinbeiteområder
blir påvirket
• 0,02 prosent av
totale
tilgjengelige

170

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 3 kvadratkilometer. Tiltaket påvirker 17 kvadratkilometer med
reindriftsområder som kan innebære reduserte beiteressurser for rein. Totalt medfører tiltaket en
reduksjon på 0,01 prosent av totale reinbeiteområder på landsbasis. Totalt 6 kvadratkilometer med
utmarkbeite blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket
medfører en reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

10 E6 Åsen-Steinkjer
E6 Åsen-Steinkjer medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E6 Åsen-Steinkjer. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 171
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv

171

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 32: Oversikt over strekningen E6 Åsen-Steinkjer. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

Tabell 53: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E6 Åsen -Steinkjer.

Strekning

Virkninge
r for E6
ÅsenSteinkjer

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
4 km² med
friluftsområder i
tre kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 6,9
prosent av
friluftsområden
e og 0,15
prosent av
friluftsarealene i
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
83
kulturlokalitete
r og 114
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 1
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper og 1 494
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 33 km² med
beite og/eller
dyrket mark,
fire områder
med
forekomst av
mineraler og

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 0,31
km mer vei. De
vil i
gjennomsnitt se
veien i en
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hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 60 000
personer.

og fire
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 22000
personer.

. Dette berører hele
Norges befolkning.

to områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

avstand på 5,4
km. De
fastboende
utgjør 35 946
personer. 1 467
husstander med
hytte/fritidsboli
g får utsikt til
0,14 km mer
vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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10.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E6 Åsen-Steinkjer påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.172 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.
Figur 33:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.

172

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Tabell 54: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i tre
kommuner med i
gjennomsnitt 20
083 innbyggere.
54 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
23 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
68
friluftsområder
og til sammen 4
km² i tilsammen
tre kommuner.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 6,9
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,15
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 68 friluftsområder og til sammen 4 kvadratkilometer i til sammen 3
kommuner.Det bor i gjennomsnitt 20 083 innbyggere i hver kommune. De påvirkede friluftsområdene
utgjør utgjør 6,9 prosent av friluftsområdene og 0,15 prosent av friluftsarealene i hver kommune, vektet
etter innbyggertall. 54 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.173
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 23 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.174
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.

173

Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
174 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
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Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon175 i friluftsområder.

10.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E6 Åsen-Steinkjer påvirker kulturminner og annen kulturarv.176 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 34: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 55: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv.

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 83
kulturminnelokalitete
r med 114

175

Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
176
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avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: to
kommuner med en
samlet befolkning på
22000 personer.

• Nasjonal verdi: 83
kulturminnelokalitete
r som omfatter 114
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: tre
kulturminnelokalitete
r med fire
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.177

kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• tre
kulturminnelokalitete
r med fire
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.178 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.179
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner180 og kulturminnelokaliteter181 som er vernet etter
Kulturminneloven.182,183 Dette utgjør altså inngrep i 83 kulturminnelokaliteter med 114 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 3 kulturminnelokaliteter
som omfatter 4 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i

177

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
179 https://kart.naturbase.no/
180 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
181 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
182 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
183 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
178
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Inderøy og Verdal, som har en samlet befolkning på 21 764 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.184

10.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på E6 Åsen-Steinkjer påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte hytter og
bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.
Figur 56: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.

184

Magnussen og Navrud (2016).

MENON ECONOMICS

116

Tabell 57: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Antall berørte
Totalt 35 946
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 1 467
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
Vurdering av
landskapsbilde

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 0,31 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
5,4 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 0,14 km mer vei.
De vil i gjennomsnitt
se veien i en avstand
på 8,7 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.185

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 35 946 personer
får utsikt til 0,31
km mer vei.
For fritidsboliger:
• 1 467 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 0,14
km mer vei.

De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.186 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 35 946 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 0,31 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 0,31 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 1 467 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i
gjennomsnitt utsikt til 0,14 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 8,7 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

185
186

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
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10.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på E6 Åsen-Steinkjer påvirker naturmangfoldet i området.187 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.
Figur 35: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 188

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 58: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,86 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 0,86 km2 klassifisert
som svært viktige

187

Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
188 Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

o 0,15 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 1 163 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 331 habitater til
arter definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

• 0,15 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 1 163 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 331 habitater til
arter av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,86 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper: Marine
naturtyper og Kyst og havstrand. Totalt 0,15 kvadratkilometer med naturtyper definert som viktige
påvirkes: ferskvann og våtmark, kulturlandskap, skog, kyst og havstrand og myr og kilde. Kategoriseringen
av viktighet er definert av DN-håndbok 13 og 19.189

Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 190 Tiltaket påvirker 1 163 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: bergand, bergirisk, bjørkefink, blåstrupe, brushane, dobbeltbekkasin,
dvergdykker, dvergfalk, dverggås, dvergsnipe, dvergspett, elvemusling, furukorsnebb, gråsisik, gråtrost,
havelle, havørn, heipiplerke, hettemåke, horndykker, jordugle, kløverhumle, knekkand, lappfiskand,
lappspove, lappspurv, makrellterne, myrrikse, oter, polarsisik, sanglerke, sivhauk, sivhøne, sjøorre,
skjeand, sothøne, steinvender, stjertand, storspove, svartbak, svarthalespove, sædgås, sørlig gulerle,
temmincksnipe, vandrefalk, vannrikse og vipe. I tillegg påvirker tiltaket 331 leveområder til arter av stor
nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: dverglo, fiskemåke, fiskeørn, gulspurv, hønsehauk, lerkefalk,
sandsvale, sivspurv, snadderand, stær, svartand, taksvale, toppdykker, tyrkerdue, tyvjo, vaktel og ærfugl.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i

189

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
190 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
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dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)191 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

10.1.5 Naturressurser
Tiltakene på E6 Åsen-Steinkjer påvirker naturressurser i området.192 Dette behandles i tråd med forenklet
metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til grunn at
naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger (eiendomspriser
og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under prissatte og
rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

191

Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
192
Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 59: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 193

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 60: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 2 gyteområder for torsk
• 1 område med forekomst
av metall (malm)
• 4 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 18 km2 med
reinbeiteområde
• 11 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord
• 3 områder med forekomst
av industrimineraler

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,21 prosent av
totale
tilgjengelige
gytefeltsarealer
for torsk blir
påvirket
• 0,02 prosent av
totale arealer
med
malmforekomster
blir påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige

193

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,01 prosent av
totale
tilgjengelige
reinbeiteområder
blir påvirket
• 0,08 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket
• 0,11 prosent av
totale
tilgjengelige
arealer med
industrimineralfo
rekomster blir
påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 11 kvadratkilometer. Tiltaket påvirker 18 kvadratkilometer med
reindriftsområder som kan innebære reduserte beiteressurser for rein. Totalt medfører tiltaket en
reduksjon på 0,01 prosent av totale reinbeiteområder på landsbasis. Totalt 4 kvadratkilometer med
utmarkbeite blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket
medfører en reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent. Tiltaket påvirker også 4 områder med
forekomst av mineraler. Områdene omfatter forekomst av industrimineraler og metaller. Tiltaket kan
derfor vanskeliggjøre framtidig utnyttelse av disse ressursene.For marine naturressurser påvirker tiltaket
gytefelt for torsk, og medfører en samlet påvirkning på marine naturressurser på totalt 2 områder.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

11 Rv. 80 Bodø-Fauske
Rv. 80 Bodø-Fauske medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen Rv. 80 Bodø-Fauske. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
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tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 194
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

194

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 36: Oversikt over strekningen Rv. 80 Bodø-Fauske. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Vei er.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne
strekningen.

Tabell 61: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning Rv. 80 Bodø-Fauske.

Strekning

Virkninger
for Rv. 80
BodøFauske

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
1,4 km² med
friluftsområder i
en kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 13
prosent av
friluftsområdene
og 0,12 prosent
av
friluftsarealene i
kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 53 000
personer.
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
19
kulturlokaliteter
og 23
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. Hele
Norges
befolkning blir
berørt.

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 0,13
km² med
viktige/særlig viktige
naturtyper og 15
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse.
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser:
5 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
tre områder
med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Ingen
påvirkning
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Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

11.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen Rv. 80 Bodø-Fauske påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.195 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.

195

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Figur 37:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Tabell 62: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i en
kommune med i
52 539
innbyggere. 38
prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
2,2 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
109
friluftsområder og
til sammen 1,4
km² i tilsammen
en kommune. 2,2
prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 13
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,12
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 109 friluftsområder og til sammen 1,4 kvadratkilometer i en kommune. Av
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friluftsområdene som påvirkes, er 2,2 prosent av områdene definert som statlig sikrede friluftsområder.196
Det bor i 52 539 innbyggere kommunen, og de påvirkede friluftsområdene utgjør 13 prosent av
friluftsområdene og 0,12 prosent av friluftsarealene i kommunen. 38 prosent av arealene har høy
brukerfrekvens.197
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 2,2 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.198
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon199 i friluftsområder.

11.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på Rv. 80 Bodø-Fauske påvirker kulturminner og annen kulturarv.200 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.

196

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
197
Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
198 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
199 Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
200 Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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Figur 38: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 63: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.

MENON ECONOMICS

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 19
kulturminnelokalitete
r som omfatter 23
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 19
kulturminnelokalitete
r med 23
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For kulturlandskap:
• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant
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generaliserbare
studier.201

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.202 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.203
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner204 og kulturminnelokaliteter205 som er vernet etter
Kulturminneloven.206,207 Dette utgjør altså inngrep i 19 kulturminnelokaliteter med 23 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.208

11.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på Rv. 80 Bodø-Fauske påvirker naturmangfoldet i området.209 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.

201

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
203
https://kart.naturbase.no/
204 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
205 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
206
Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
207 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
208 Magnussen og Navrud (2016).
209 Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
202
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Figur 39: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 210

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 64: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 0,03 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige
o 0,10 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 11 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 0,03 km2 klassifisert
som svært viktige
• 0,10 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 11 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 4 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

210

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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o 4 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 0,03 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper: Ferskvann og
våtmark, Kyst og havstrand og Myr og kilde. Totalt 0,10 kvadratkilometer med naturtyper definert som
viktige påvirkes: kulturlandskap, kyst og havstrand, rasmark, berg og kantkratt og marine naturtyper.
Kategoriseringen av viktighet er definert av DN-håndbok 13 og 19.211

Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 212 Tiltaket påvirker 11 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: buestarr, elvemusling, fjelltistel, hettemåke, jordugle, kalklok, silkeselje,
skarmarikåpe, svartbak, svartvier og vipe. I tillegg påvirker tiltaket 4 leveområder til arter av stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke og ærfugl.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)213 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

211

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
212 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
213 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.

MENON ECONOMICS

131

11.1.4 Naturressurser
Tiltakene på Rv. 80 Bodø-Fauske påvirker naturressurser i området.214 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 65: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 215

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 66: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av

214Naturressurser

forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
215 Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

• 3 gyteområder for arter
utenom torsk
• 5 km2 med
reinbeiteområde

naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

følgende
naturressurser:
• 0,16 prosent av
totale
tilgjengelige
gyteområder for
andre arter
utenom torsk blir
påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
reinbeiteområder
blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirker 5
kvadratkilometer med reindriftsområder som kan innebære reduserte beiteressurser for rein. Totalt
medfører tiltaket en reduksjon på 0,00 prosent av totale reinbeiteområder på landsbasis.For marine
naturressurser påvirker tiltaket gyteområde, og medfører en samlet påvirkning på marine naturressurser
på totalt 3 områder.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

12 E8 Nordkjosbotn-Tromsø
E8 Nordkjosbotn-Tromsø medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen E8 Nordkjosbotn-Tromsø. Vurderingene er basert på en overordnet og
forenklet metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike
tiltak i Nye Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir
vurdert og hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til
utvidelser, utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som
tiltakene modnes, tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene
tiltakene vil ha på de ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger
til grunn for vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende
registreringer i datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
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aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 216
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 40: Oversikt over strekningen E8 Nordkjosbotn -Tromsø. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra N ye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

216

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Tabell 67: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning E8 Nordkjosbotn -Tromsø.

Strekning

Virkninger
for E8
Nordkjosbot
n-Tromsø

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket
påvirker 7,3
km² med
friluftsområder
i en kommune.
Påvirkningen
utgjør i snitt 4
prosent av
friluftsområden
e og 0,27
prosent av
friluftsarealene
i kommunen.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 77 000
personer.

Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
Syv
kulturlokalitet
er og tolv
kulturminner
av nasjonal
verdi påvirkes.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 16
kulturminner
av lokal verdi
blir påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 77000
personer.

Virkninger for
naturmangfold
Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 2,6
km² med
viktige/særlig
viktige naturtyper
og to habitater til
arter av stor/særlig
stor nasjonal
forvaltningsinteress
e. Dette berører
hele Norges
befolkning.

Virkninger for
naturressurse
r
Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurse
r: 19 km²
med beite
og/eller
dyrket mark
og fem
områder med
havressurser.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Virkninger for
landskapsbilde
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt
får utsikt til
0,41 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt
se veien i en
avstand på 2,5
km. De
fastboende
utgjør 1 264
personer. 108
husstander
med
hytte/fritidsboli
g får utsikt til
0,32 km mer
vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
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ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.

12.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen E8 Nordkjosbotn-Tromsø påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.217
Kartet under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.
Figur 41:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.

217

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Tabell 68: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i en
kommune med i
76 880
innbyggere. 33
prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
30 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
14
friluftsområder
og til sammen 7,3
km² i tilsammen
en kommune.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 4
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,27
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 14 friluftsområder og til sammen 7,3 kvadratkilometer i en kommune. Det bor i
76 880 innbyggere kommunen, og de påvirkede friluftsområdene utgjør 4 prosent av friluftsområdene og
0,27 prosent av friluftsarealene i kommunen. 33 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.218
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 30 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.219
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.

218

Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
219 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
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Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon220 i friluftsområder.

12.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på E8 Nordkjosbotn-Tromsø påvirker kulturminner og annen kulturarv.221 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 42: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 69: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• syv
kulturminnelokalitete
r med tolv

220

Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
221
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avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: en
kommune med en
samlet befolkning på
77000 personer.

• Nasjonal verdi: syv
kulturminnelokalitete
r som omfatter tolv
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: 16
kulturminnelokalitete
r med 16
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.222

kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• 16
kulturminnelokalitete
r med 16
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.223 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.224
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner225 og kulturminnelokaliteter226 som er vernet etter
Kulturminneloven.227,228 Dette utgjør altså inngrep i 7 kulturminnelokaliteter med 12 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 16 kulturminnelokaliteter
som omfatter 16 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i

222

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
224 https://kart.naturbase.no/
225 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
226 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
227 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
228 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
223
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Tromsø, som har en samlet befolkning på 76 974 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.229

12.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på E8 Nordkjosbotn-Tromsø påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte
hytter og bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.
Figur 70: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde om råder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.

229

Magnussen og Navrud (2016).
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Tabell 71: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Antall berørte
Totalt 1 264
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 108
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
Vurdering av
landskapsbilde

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 0,41 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
2,5 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 0,32 km mer vei.
De vil i gjennomsnitt
se veien i en avstand
på 3,1 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.230

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 1 264 personer får
utsikt til 0,41 km
mer vei.
For fritidsboliger:
• 108 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 0,32
km mer vei.

De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.231 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 1 264 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 0,41 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 0,41 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 108 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i gjennomsnitt
utsikt til 0,32 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 3,1 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

230
231

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.

MENON ECONOMICS

141

12.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på E8 Nordkjosbotn-Tromsø påvirker naturmangfoldet i området.232 Kartet under viser
inngrepsfri natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i
tilknytning til strekningen.
Figur 43: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 233

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 72: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Viktige og/eller
svært viktige
naturtyper

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Følgende naturtyper
blir påvirket:
o 2,3 km2 med
naturtyper
klassifisert som
svært viktige

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Naturtyper
• 2,3 km2 klassifisert
som svært viktige

232

Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
233 Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

o 0,30 km2 med
naturtyper
klassifisert som
viktige
• Arter:
o 1 habitater til arter
definert av særlig
stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 1 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

• 0,30 km2 klassifisert
som viktige
Arter
• 1 habitater til arter
av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 1 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

Tiltakene påvirker det geologiske og landskapsmessige mangfoldet gjennom påvirkning på naturtyper.
Vår kartlegging viser at tiltaket påvirker 2,3 kvadratkilometer med svært viktige naturtyper: Kyst og
havstrand, Marine naturtyper og Skog. Totalt 0,30 kvadratkilometer med naturtyper definert som viktige
påvirkes: kyst og havstrand, marine naturtyper og skog. Kategoriseringen av viktighet er definert av DNhåndbok 13 og 19.234

Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 235 Tiltaket påvirker 1 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: havelle. I tillegg påvirker tiltaket 1 leveområder til arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: ærfugl.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)236 er 0.3-2.4

234

DN-håndbok 13: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/10 og DN-håndbok 19:
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1031
235 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
236
Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
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kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

12.1.5 Naturressurser
Tiltakene på E8 Nordkjosbotn-Tromsø påvirker naturressurser i området.237 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

237Naturressurser

forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 73: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 238

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 74: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 5 gyteområder for torsk
• 5 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 14 km2 med
reinbeiteområde

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,53 prosent av
totale
tilgjengelige
gytefeltsarealer
for torsk blir
påvirket
• 0,00 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,01 prosent av
totale

238

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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tilgjengelige
reinbeiteområder
blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirker 14
kvadratkilometer med reindriftsområder som kan innebære reduserte beiteressurser for rein. Totalt
medfører tiltaket en reduksjon på 0,01 prosent av totale reinbeiteområder på landsbasis. Totalt 5
kvadratkilometer med utmarkbeite blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau,
geit og storfe. Tiltaket medfører en reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,00 prosent.For marine
naturressurser påvirker tiltaket gytefelt for torsk, og medfører en samlet påvirkning på marine
naturressurser på totalt 5 områder.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

13 Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua
Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 239
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv

239

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 44: Oversikt over strekningen Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra N ye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er
identifisert for denne strekningen.

Tabell 75: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning Rv. 4 Oslo -Mjøsbrua.

Strekning

Virkninge
r for Rv. 4
OsloMjøsbrua

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
5,9 km² med
friluftsområder i
tre kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 16
prosent av
friluftsområden
e og 2,2 prosent
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Virkninger for
kulturminner
og kulturarv
73
kulturlokalitete
r og 416
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. I
tillegg blir 0,04
km²
kulturlandskap

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: 27
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteress
e og 12 km² med
vernede

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser
: 56 km² med
beite og/eller
dyrket mark og
fire områder
med

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,2 km
mer vei. De vil i
gjennomsnitt se
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av
friluftsarealene i
hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 72 000
personer.

påvirket. Fem
kulturmiljøer
blir påvirket.
Hele Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og 96
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 77000
personer.

naturområder..
Dette berører hele
Norges befolkning.

forekomst av
mineraler.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

veien i en
avstand på 6,2
km. De
fastboende
utgjør 55 085
personer. 2 381
husstander med
hytte/fritidsboli
g får utsikt til
2,2 km mer vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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13.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.240
Kartet under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.
Figur 45:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.

240

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Tabell 76: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i tre
kommuner med i
gjennomsnitt 24
128 innbyggere.
68 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
40 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
57 friluftsområder
og til sammen 5,9
km² i tilsammen
tre kommuner.
2,1 prosent av de
påvirkede
friluftsområdene
er statlig sikret.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 16
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 2,2
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 57 friluftsområder og til sammen 5,9 kvadratkilometer i til sammen 3
kommuner. Av friluftsområdene som påvirkes, er 2,1 prosent av områdene definert som statlig sikrede
friluftsområder.241 Det bor i gjennomsnitt 24 128 innbyggere i hver kommune. De påvirkede
friluftsområdene utgjør utgjør 16 prosent av friluftsområdene og 2,2 prosent av friluftsarealene i hver
kommune, vektet etter innbyggertall. 68 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.242
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 40 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.243
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun

241

Statlig sikrede friluftsområder er områder som det offentlige har skaffe seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett.
Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftsutøvelse. Hentet fra
Miljødirektoratet (nd).
242
Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
243 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
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en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.
Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon244 i friluftsområder.

13.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua påvirker kulturminner og annen kulturarv.245 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 46: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.

244

Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
245
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Tabell 77: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: fire
kommuner med en
samlet befolkning på
77000 personer.

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 73
kulturminnelokalitete
r som omfatter 416
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 0,04 km²
med kulturlandskap
blir påvirket av
tiltaket. hvorav 0,04
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle biologiske
verdier hvorav 0,04
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle
kulturhistoriske
verdier5 kulturmiljø
av nasjonal verdi
påvirkes
• Lokal verdi: 67
kulturminnelokalitete
r med 96
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.246

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 73
kulturminnelokalitete
r med 416
kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• 67
kulturminnelokalitete
r med 96
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• 0,04 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
•5 fem kulturmiljøer
påvirkes av tiltaket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.247 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.248

246

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
248 https://kart.naturbase.no/
247
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Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner249 og kulturminnelokaliteter250 som er vernet etter
Kulturminneloven.251,252 Dette utgjør altså inngrep i 73 kulturminnelokaliteter med 416 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 67 kulturminnelokaliteter
som omfatter 96 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i
Gjøvik, Gran, Lunner og Nittedal, som har en samlet befolkning på 77 487 personer, som blir berørt av at
disse kulturlokalitetene/minnene blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen i konflikt med verdifulle
kulturlandskap. Tiltakene på strekningen påvirker 0,04 kvadratkilometer med kulturlandskap av nasjonal
verdi, som dermed utgjør et verditap for hele nasjonen. Av disse arealene inneholder 0,04
kvadratkilometer verdifulle eller svært verdifulle biologiske verdier. Av det påvirkede kulturlandskapet er
0,04 kvadratkilometer definert til å inneholde verdifulle eller svært verdifulle kulturhistoriske verdier.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.253

13.1.3 Landskapsbilde
Tiltakene på Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte hytter og
bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.

249

Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
251 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
252 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
253 Magnussen og Navrud (2016).
250
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Figur 78: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.
Tabell 79: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Antall berørte
Totalt 55 085
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 2 381
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
Vurdering av
landskapsbilde

254

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,2 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
6,2 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 2,2 km mer vei. De
vil i gjennomsnitt se
veien i en avstand på
5,9 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.254

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 55 085 personer
får utsikt til 1,2 km
mer vei.
For fritidsboliger:
• 2 381 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 2,2 km
mer vei.

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
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De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.255 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 55 085 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 1,2 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 1,2 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 2 381 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i
gjennomsnitt utsikt til 2,2 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 5,9 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

13.1.4 Naturmangfold
Tiltakene på Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua påvirker naturmangfoldet i området.256 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.

255

Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
256
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Figur 47: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 257

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 80: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Arter:
o 20 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 7 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Arter
• 20 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 7 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

257

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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For å redusere risikoen for manglende naturmangfoldverdier i kartleggingen, viser vi til påvirket areal av
verneområder som ikke er vurdert som inngrepsfri natur eller som utvalgte naturtyper etter
Miljødirektoratets instruks. Tiltaket påvirker totalt 12 kvadratkilometer med vernet areal.258
Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 259 Tiltaket påvirker 20 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: dvergdykker, dvergspett, elvemusling, gråspett, knekkand, lomvi,
rosenfink, sivhøne, skjeand, sothøne og storspove. I tillegg påvirker tiltaket 7 leveområder til arter av stor
nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: fiskemåke, sandsvale og ærfugl.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)260 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

13.1.5 Naturressurser
Tiltakene på Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua påvirker naturressurser i området.261 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.

258

Vernet areal som inngår i vurderingen er areal definert som naturreservat/marint verneområde, nasjonalpark, landskapsvernområde,
annet fredet område, verneplan for vassdrag (som ikke er definert som verneområde) og foreslåtte verneområder.
259 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
260 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
261Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 81: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 262

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 82: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 4 områder med forekomst
av metall (malm)
• 48 km2 av beiteområder for
sau, geit og storfe
• 8 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,08 prosent av
totale arealer
med
malmforekomster
blir påvirket
• 0,04 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for

262

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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sau og storfe blir
påvirket
• 0,06 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 8 kvadratkilometer. Totalt 48 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en
reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,04 prosent. Tiltaket påvirker også 4 områder med forekomst av
mineraler. Områdene omfatter forekomst av metaller. Tiltaket kan derfor vanskeliggjøre framtidig
utnyttelse av disse ressursene.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

14 Rv. 25 Hamar-Løten
Rv. 25 Hamar-Løten medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene friluftsliv/by- og bygdeliv,
kulturminner og kulturarv, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen Rv. 25 Hamar-Løten. Vurderingene er basert på en overordnet og forenklet
metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike tiltak i Nye
Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir vurdert og
hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til utvidelser,
utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som tiltakene modnes,
tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene tiltakene vil ha på de
ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger til grunn for
vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende registreringer i
datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
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at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 263
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.
Figur 48: Oversikt over strekningen Rv. 25 Hamar -Løten. Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag fra
©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Vei er.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturminner og kulturarv,
naturmangfold og naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne
strekningen.

Tabell 83: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning Rv. 25 Hamar -Løten.

Strekning

Virkninger
for Rv. 25

263

Virkninger for
friluftsliv/by- og
bygdeliv
Tiltaket påvirker
0,04 km² med

Virkninger for
kulturminner og
kulturarv
44
kulturlokaliteter

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

Tiltaket påvirker
følgende

Tiltaket
påvirker

Ingen
påvirkning

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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HamarLøten

friluftsområder i
to kommuner.
Påvirkningen
utgjør i snitt 2,5
prosent av
friluftsområdene
og 0,03 prosent
av
friluftsarealene i
hver kommune.
Befolkning i
disse
kommunene er
på 39 000
personer.

og 66
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. Hele
Norges
befolkning blir
berørt. Totalt
en
kulturlokalitet
og elleve
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 31000
personer.

naturmangfold: 25
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse.
Dette berører hele
Norges befolkning.

følgende
naturressurser:
8 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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14.1.1 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltakene på strekningen Rv. 25 Hamar-Løten påvirker friluftslivet og by- og bygdelivet i området.264 Kartet
under viser kartlagte og statlig sikrede friluftsområder i tilknytning til strekningen.
Figur 49:Oversikt over tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og bygdeliv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier og kartlagte - og statlig sikra
friluftsområder fra Naturbasen Miljødirektoratet.

Tabellen under oppsummerer virkningene for friluftsliv/by- og bygdeliv.

264

Friluftslivs/by- og bygdeområder utgjør alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers. Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by -og bygdeliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i bygder og
tettsteder. Hentet fra Statens vegvesen (2018)
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Tabell 84: Samlet vurdering av virkninger for friluftsliv/by - og bygdeliv

Vurdering av
friluftsliv/by- og
bygdeliv

Antall berørte
Tiltaket berører
innbyggere i to
kommuner med i
gjennomsnitt 19
643 innbyggere.
25 prosent av
områdene som
påvirkes har høy
brukerfrekvens.
16 prosent av
brukerne er
nasjonale
brukere, mens
resten er lokale

Påvirkning
Tiltaket berører
åtte
friluftsområder
og til sammen
0,04 km² i
tilsammen to
kommuner.

Enhetsnytte
Tidligere studier har vist at
verdien per
rekreasjonsdag ligger på
90 kr. Dette er verdien for
fot- og sykkelturer i
nærområdet, og brukes
for å verdsette allmenn
rekreasjon (som turer i
skogen, noe
bading/padling/roing/fiske
i ferskvann) der man ikke
har informasjon om de
spesifikke aktivitetene.

Samlet vurdering
Vektet etter
innbyggerantall
påvirker tiltaket 2,5
prosent av
friluftsområdene.
Dette utgjør 0,03
prosent av
friluftsarealene i
hver kommune.

I denne overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke andel påvirkede kartlagte og sikrede
friluftsområder i kommunen som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på friluftsliv/by- og
bygdeliv. Tiltaket berører 8 friluftsområder og til sammen 0,04 kvadratkilometer i til sammen 2
kommuner.Det bor i gjennomsnitt 19 643 innbyggere i hver kommune. De påvirkede friluftsområdene
utgjør utgjør 2,5 prosent av friluftsområdene og 0,03 prosent av friluftsarealene i hver kommune, vektet
etter innbyggertall. 25 prosent av arealene har høy brukerfrekvens.265
Fra Naturbase har vi hentet informasjon om hvor stor andel av brukerne av de ulike friluftsområdene som
er regionale/nasjonale brukere. Basert på dette anslår vi at om lag 16 prosent av brukerne er
regionale/nasjonale brukere.266
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte friluftsområder er at mulighetene for og verdien av
rekreasjon reduseres. Færre tilgjengelige friluftsområder reduserer muligheten for variasjon. Det kan i seg
selv ha en negativ innvirkning på nytten brukerne får av området. Færre muligheter for variasjon vil også
kunne øke brukertettheten på det gjenværende friluftsområdet, hvilket kan gå utover turopplevelsen til
hver enkelt. Alt annet likt vil mindre tilgjengelig friluftsareal derfor redusere muligheten for og kvaliteten
på rekreasjonen til brukerne av området. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad
mulighetene for og verdien av rekreasjon reduseres som følge av at det tilgjengelige friluftsarealet
reduseres. Forekomsten av og reduksjonen i friluftsareal per innbygger i de berørte kommunene er kun
en forenklet indikator for å si noe om potensialet for rekreasjonsaktiviteter i de ulike områdene, og
hvordan det kan påvirkes av tiltaket.

265

Vurderingen av antall brukere er basert på informasjon fra Naturbase. Friluftsområdene er identifisert og vurdert etter Miljødirektoratets
veileder av kommuner, Fylkeskommuner og friluftsråd (Miljødirektoratet, 2014). Hvert avgrenset område er tildelt en verdi på én til fem på
brukerfrekvens og hvorvidt området tas i bruk av nasjonale eller regionale brukere. Vi har koblet brukerfrekvens med befolkningstall fra SSB.
Dette kommer av at det fremgår fra veilederen at klassifiseringen av brukerfrekvens er relativ opp mot befolkningen i kommunen.
266 I Miljødirektoratets veileder har man delt inn andelen regionale/nasjonale brukere i fem nivåer fra ingen brukere til ofte. Vi har
konvertert disse svarene til en prosentvis skala for brukerfrekvens fra 0 til 100 prosent av brukerne.
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Det finnes ingen konkrete verdsettingsfaktorer for tap av arealer for rekreasjon. Det nærmeste vi kommer
er tidligere studier som har vist at verdien per rekreasjonsdag ligger på 90 kr. Dette er verdien for fot- og
sykkelturer i nærområdet, og brukes for å verdsette allmenn rekreasjon267 i friluftsområder.

14.1.2 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på Rv. 25 Hamar-Løten påvirker kulturminner og annen kulturarv.268 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 50: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 85: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 44
kulturminnelokalitete
r med 66

267

Allmenn rekreasjon er definert som turer i skogen, noe bading/padling/roing/fiske i ferskvann.
Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
268
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avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede
befolkning på 5,3
millioner.
• Lokal verdi: en
kommune med en
samlet befolkning på
31000 personer.

• Nasjonal verdi: 44
kulturminnelokalitete
r som omfatter 66
kulturminner påvirkes
av tiltaket.
• Lokal verdi: ni
kulturminnelokalitete
r med elleve
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er
av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.269

kulturminner
påvirkes.
For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• Ikke relevant
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• ni
kulturminnelokalitete
r med elleve
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• Ikke relevant
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.270 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.271
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner272 og kulturminnelokaliteter273 som er vernet etter
Kulturminneloven.274,275 Dette utgjør altså inngrep i 44 kulturminnelokaliteter med 66 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Totalt 9 kulturminnelokaliteter
som omfatter 11 enkeltminner av lokal verdi påvirkes også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er
vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i

269

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
271 https://kart.naturbase.no/
272 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
273 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
274 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
275 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
270
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Hamar, som har en samlet befolkning på 31 369 personer, som blir berørt av at disse
kulturlokalitetene/minnene blir påvirket.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.276

14.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på Rv. 25 Hamar-Løten påvirker naturmangfoldet i området.277 Kartet under viser inngrepsfri
natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i tilknytning til
strekningen.

276

Magnussen og Navrud (2016).
Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
277
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Figur 51: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 278

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 86: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Arter:
o 21 habitater til
arter definert av
særlig stor nasjonal
forvaltningsverdi blir
påvirket
o 4 habitater til arter
definert av stor
nasjonal
forvaltningsinteresse
blir påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen
for å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri
natur, er
potensielt stor,
men også
sensitiv for
grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype.
Vi har ikke
grunnlag for å
sette en samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Arter
• 21 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
• 4 habitater til arter
av stor nasjonal
forvaltningsinteresse

278

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 279 Tiltaket påvirker 21 leveområder til arter av særlig stor nasjonal
forvaltningsinteresse. Dette er: bergand, dvergsnipe, dvergspett, havelle, hettemåke, horndykker,
knekkand, lappspove, myrrikse, oter, rosenfink, sivhøne, sjøorre, skjeand, sothøne, steinvender, stjertand,
storspove, temmincksnipe, vannrikse og vipe. I tillegg påvirker tiltaket 4 leveområder til arter av stor
nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er: dverglo, gresshoppesanger, snadderand og toppdykker.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)280 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

14.1.4 Naturressurser
Tiltakene på Rv. 25 Hamar-Løten påvirker naturressurser i området.281 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.

279

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
280 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
281Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.
Figur 87: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 282

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 88: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 8 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,06 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

282

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 8 kvadratkilometer.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.

15 Forbindelse Øst-vest (E134)
Forbindelse Øst-vest (E134) medfører ikke-prissatte virkninger innen temaene kulturminner og
kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og naturressurser.
Menon har foretatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte virkningene som følge av foreslåtte
utbedringer av strekningen Forbindelse Øst-vest (E134). Vurderingene er basert på en overordnet og
forenklet metode. Metoden søker å identifisere de samfunnsøkonomiske velferdsvirkningene av ulike
tiltak i Nye Veiers portefølje på en konsistent måte. Forenklingen ligger både i hvilke virkninger som blir
vurdert og hvordan virkningene blir vurdert. I tillegg er vurderingene basert på foreløpige forslag til
utvidelser, utbygging og utbedring av de aktuelle vegstrekningene. Derfor vil man, etterhvert som
tiltakene modnes, tilpasse linjer og på den måten kunne søke å minimere de negative påvirkningene
tiltakene vil ha på de ikke-prissatte virkningene. Se Menon (2020) for beskrivelse av metoden som ligger
til grunn for vurderingene, inkludert drøfting av usikkerhet, eksempelvis som følge av manglende
registreringer i datasettene.
Nye Veiers tiltak innebærer fysiske inngrep som vil kunne føre til endringer i arealbruk på land og i vann. I
tillegg kan tiltakene utløse endringer i transportmønster og -mengde. Dette vil igjen kunne påvirke
områder med verdifulle ressurser og tjenester som bidrar til menneskers velferd. For å identifisere disse
ikke-prissatte samfunnsøkonomiske virkningene på strekningen har vi tatt utgangspunkt i
aktørkartleggingen og årsaks-virkningsdiagrammet beskrevet i Menon (2020). Denne kartleggingen viste
at tiltakene kan medføre en rekke samfunnsøkonomiske velferdsvirkninger som igjen kan grupperes
under fagtemaene i håndbok V712 (Statens Vegvesen, 2018). Dette er: 283
1) Friluftsliv/by- og bygdeliv
2) Kulturminner og kulturliv
3) Naturmangfold
4) Naturressurser
5) Landskapsbilde

Kartet under viser en oversikt over området som strekningen inngår i.

283

Se Menon-rapport 58/2020 for beskrivelse av samfunnsøkonomiske virkninger som faller inn under de ikke-prissatte virkningene.
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Figur 52: Oversikt over strekningen Forbindelse Øst-vest (E134). Tunneler er ikke vist på figuren. Kilde: Kartgrunnlag
fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier.

Som det fremgår av tabellen under, berører denne strekningen områder som gir grunnlag for
samfunnsøkonomiske virkninger innen kulturminner og kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold og
naturressurser. Tabellen under oppsummerer virkningene som er identifisert for denne strekningen.

Tabell 89: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger for strekning Forbindelse Øst -vest (E134).

Strekning

Virkninger
for
Forbindelse
Øst-vest
(E134)

Virkninger
for
friluftsliv/byog bygdeliv
Ingen
påvirkning
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Virkninger for
kulturminner og
kulturarv

Virkninger for
naturmangfold

Virkninger for
naturressurser

Virkninger for
landskapsbilde

19
kulturlokaliteter
og 24
kulturminner av
nasjonal verdi
påvirkes. I
tillegg blir 5,3
km²
kulturlandskap
påvirket. Hele
Norges
befolkning blir
berørt.En
kulturlokalitet
og to
kulturminner av
regional verdi

Tiltaket påvirker
følgende
naturmangfold: tre
habitater til arter av
stor/særlig stor
nasjonal
forvaltningsinteresse.
Dette berører hele
Norges befolkning.

Tiltaket
påvirker
følgende
naturressurser:
128 km² med
beite og/eller
dyrket mark.
Dette berører
hele Norges
befolkning.

Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,3 km
mer vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en
avstand på 6,2
km. De
fastboende
utgjør 5 180
personer. 9 545
husstander med
hytte/fritidsbolig
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blir påvirket.
Totalt 419 396
personer i ett
fylke blir berørt.
Totalt en
kulturlokalitet
og åtte
kulturminner av
lokal verdi blir
påvirket.
Befolkning i
denne
kommunen er
på 4000
personer.

får utsikt til 1 km
mer vei.

Størrelsen på de ikke-prissatte virkningene bestemmes blant annet av hvor stor innvirkning tiltakene har
på ulike forhold i området strekningen inngår i. I enkelte tilfeller vil tiltakene kun ha en direkte påvirkning
på arealene tiltakene beslaglegger, mens andre ganger kan omgivelsene bli påvirket flere kilometer unna
det fysiske tiltaket. I vår overordnede vurdering har vi måttet gjøre noen forenklinger.
I vurderingen av tiltakenes påvirkning har vi vurdert nettopåvirkningen av veitiltakene på de ulike ikkeprissatte temaene. Videre har vi vektet påvirkningen etter hvorvidt den skjer i selve området som veien
beslaglegger, og i en sone utenfor dette området.
Indikatorene vi benytter for å belyse de ikke-prissatte virkningene bygger på tidligere arbeider, herunder
Sweco (2019, 1), Sweco (2019, 2), Asplan Viak (2019, 1) og Asplan Viak (2019, 2).
For fagtemaene friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturarv, naturressurser har vi
lagt til grunn at dersom tiltakene på strekningen gjennomføres, vil den nye veien påvirke ressursen/godet
fullstendig innenfor en radius på 100 meter fra den nye veien. Vi har videre lagt til grunn en påvirkning på
50 prosent av ressursen/godet innenfor en radius på 1000 meter. Til sammen utgjør disse to områdene
det vi har definert som det totale influensområdet for de ikke-prissatte virkningene. I de tilfellene der
dagens eksisterende vei og veiutbedringen/veibyggingen overlapper, beregnes det et netto tap og
forringelse som følge av tiltaket. For å isolere nettopåvirkningen har vi lagt til grunn at goder/ressurser
som eventuelt befinner seg innenfor en radius på 50 meter fra eksisterende vei ikke vil påvirkes
ytterligere av en ny vei, og at slike goder/ressurser som befinner seg innenfor en radius på 500 meter av
den gamle veien allerede er delvis forringet. Dette er basert på tilnærmingen i Cowi (2016).
Når det gjelder påvirkningen på fagtemaet landskapsbilde så har vi mer informasjon om antallet personer
og/eller fritidsboliger som blir påvirket. Her har vi benyttet høydekurvekart sammen med informasjon om
befolkning bosatt innenfor rutene på 250x250 meter fra SSB og geografisk informasjon om antall
fritidsboliger. Vi har benyttet en algoritme som måler nøyaktig hvor man kan se veien, før og etter tiltak.
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15.1.1 Kulturminner og kulturarv
Tiltakene på Forbindelse Øst-vest (E134) påvirker kulturminner og annen kulturarv.284 Kartet under viser
kulturminner, kulturlokaliteter og kulturlandskap i tilknytning til strekningen.
Figur 53: Oversikt over tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturarv. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke
tunneler. Kilde: kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kulturlandskap fra Naturbasen til
Miljødirektoratet og kulturminner/lokaliteter fra Askeladden til Riksantikvaren.

Tabellen under oppsummerer virkningene knyttet til kulturminner og kulturarv.
Tabell 90: Samlet vurdering av virkninger for kulturminner og kulturarv .

Vurdering av
kulturminner
og kulturarv

Antall berørte
Hvem som blir berørt
av forringelse/tap av
viktige kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap
avhenger av
klassifiseringen:
• Nasjonal verdi:
Norges samlede

Påvirkning
Tiltaket påvirker
følgende kulturminner,
kulturlokaliteter,
kulturmiljø og
kulturlandskap:
• Nasjonal verdi: 19
kulturminnelokalitete
r som omfatter 24
kulturminner påvirkes
av tiltaket. 5,3 km²
med kulturlandskap

Enhetsnytte
Studier har vist en
betalingsvillighet
på 197 kr per
husstand for alle
husstander i
kommunen hvis
kulturminnet/lokaliteten er av
lokal verdi, og for
alle husstander i
fylket hvis det er

Samlet vurdering
For nasjonale
kulturminner/lokalitete
r:
• 19
kulturminnelokalitete
r med 24
kulturminner
påvirkes.

284

Kulturarv defineres som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet gjennom historien. Det er typisk de materielle
sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus, og man deler gjerne inn i følgende deltemaer: kulturminner, kulturmiljøer og
kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. Kulturminner og kulturmiljø er
definert i Lov om kulturminner. Hentet fra Statens vegvesen (2018).
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befolkning på 5,3
millioner.
• Regional verdi: ett
fylke med en samlet
befolkning på 419000
personer.
• Lokal verdi: en
kommune med en
samlet befolkning på
4000 personer.

blir påvirket av
tiltaket. hvorav 5,3
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle biologiske
verdier hvorav 4,9
km² inneholder
verdifulle eller svært
verdifulle
kulturhistoriske
verdier
• Regional verdi: en
kulturminnelokalitet
som omfatter to
kulturminneer
påvirkes av tiltaket.
• Lokal verdi: seks
kulturminnelokalitete
r med åtte
kulturminner påvirkes
av tiltaket.

av regional verdi
(og det er få
substitutter på
fylkesnivå). For
nasjonale
kulturminner
antas det å være
en høyere
betalingsvillighet,
men her mangler
man omfattende
og
generaliserbare
studier.285

For regionale
kulturminner/lokalitete
r:
• en
kulturminnelokalitet
med to kulturminner
påvirkes.
For lokale
kulturminner/lokalitete
r:
• seks
kulturminnelokalitete
r med åtte
kulturminner
påvirkes.
For kulturlandskap:
• 5,3 km² med
kulturlandskap blir
påvirket av tiltaket.
For kulturmiljø
• Ikke relevant

Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene på strekningen kulturminner og kulturarv. I denne
overordnede analysen for Nye Veier har vi valgt å bruke antall påvirkede kulturminnelokaliteter med
tilhørende kulturminner innenfor nasjonale, regionale og lokale verdier i tillegg til antall kvadratmeter
påvirket kulturlandskap som indikatorer for vurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og
kulturlandskap.286 Indikatorene er basert på informasjon fra Riksantikvarens database over kulturminner
og kulturminnelokaliteter (Askeladden) og Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap
tilgjengelig fra Naturbase.287
Som vi ser av tabellen over medfører tiltakene på strekningen en konflikt med flere delområder som har
et visst omfang av kulturminner288 og kulturminnelokaliteter289 som er vernet etter
Kulturminneloven.290,291 Dette utgjør altså inngrep i 19 kulturminnelokaliteter med 24 fredete og
verneverdige kulturminner som er antatt å ha nasjonal verdi. Vi legger derfor til grunn at hele den norske
befolkningen har en betalingsvillighet for å bevare disse kulturminnene. Inngrepene på strekningen
kommer også i konflikt med kulturminner/kulturlokaliteter av både regional verdi og lokal verdi. Totalt blir

285

Kilde: Magnussen og Navrud (2016)
Dette er også nevnt i Sweco (2019, 1)
287 https://kart.naturbase.no/
288 Kulturminner over tunneler blir i liten grad berørt, med unntak av kulturminner tett på tunnelportaler.
289 Lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller
steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale. En lokalitet kan inneholde ett eller flere enkeltminner.
290 Formålet med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
291 Vi har lagt til grunn at følgende vernetyper har nasjonal verdi: Forskriftsfredet, automatisk fredet, vedtaksfredet, fredningssak pågår,
midlertidig fredet og uavklart vernestatus.
286
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1 lokaliteter som omfatter 2 kulturminner av regional verdi påvirket.292 Vi legger til grunn at det er
befolkningen i fylket som har betalingsvillighet for at kulturminnet/lokaliteten blir bevart. Lokalitetene og
kulturminnene som påvirkes er lokalisert i Vestfold Og Telemark, som har en samlet befolkning på totalt
419 396 personer. Totalt 6 kulturminnelokaliteter som omfatter 8 enkeltminner av lokal verdi påvirkes
også av tiltaket. Dette er kulturminner som enten er vernet etter plan- og bygningsloven i kommunen
eller kommunalt listeførte minner. Det er befolkningen i Vinje, som har en samlet befolkning på 3 676
personer, som blir berørt av at disse kulturlokalitetene/minnene blir påvirket. I tillegg kommer vegtraseen
i konflikt med verdifulle kulturlandskap. Tiltakene på strekningen påvirker 5,3 kvadratkilometer med
kulturlandskap av nasjonal verdi, som dermed utgjør et verditap for hele nasjonen. Av disse arealene
inneholder 5,3 kvadratkilometer verdifulle eller svært verdifulle biologiske verdier. Av det påvirkede
kulturlandskapet er 4,9 kvadratkilometer definert til å inneholde verdifulle eller svært verdifulle
kulturhistoriske verdier.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av tapte eller forringede kulturminner og kulturliv på denne
strekningen knytter seg i hovedsak til at kunnskapsverdien, opplevelses- og bruksverdien av fredete og
verneverdige kulturminner/kulturlokaliteter og kulturlandskap, reduseres. Tidligere studier viser at
betalingsvilligheten for bevaring av kulturminner er 197 kroner oppgitt i 2019-kroner per husstand for alle
husstander i kommunen hvis kulturminnet er av lokal verdi, og for alle husstander i fylket hvis det er av
regional verdi (og det er få substitutter til kulturminnet på fylkesnivå). For nasjonale
kulturminner/lokaliteter og kulturlandskap finnes det ingen omforente og generaliserbare studier, men
det antas at betalingsvilligheten for disse er høyere enn for lokalt/regionalt viktige minner.293

15.1.2 Landskapsbilde
Tiltakene på Forbindelse Øst-vest (E134) påvirker landskapsbildet i området. Kartet under viser berørte
hytter og bosatte personer som får økt utsikt til vei som følge av tiltakene på strekningen.

292
293

Basert på fredningsstatus har vi definert at listeførte kirker har regional verdi.
Magnussen og Navrud (2016).
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Figur 91: Oversikt over tiltakets påvirkning på landskapsbilde. Røde firkanter markerer bebodde områder som får sikt
til mer vei ved utbygging. Den oransje linjen markerer den planlagte, nye veistrekningen uten tunneler. Kilde:
kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, befolkning fra SSB.

Tabellen under oppsummerer virkningene for landskapsbilde som følge av tiltakene på strekningen.
Tabell 92: Samlet vurdering av virkninger for landskapsbilde.

Antall berørte
Totalt 5 180
personer bosatt i
området blir berørt
av tiltaket. I tillegg
blir også 9 545
husstander med
fritidsboliger/hytter
påvirket av tiltaket.
Vurdering av
landskapsbilde

294

Påvirkning
Tiltakene på
strekningen
medfører at
fastboende i
området i
gjennomsnitt får
utsikt til 1,3 km mer
vei. De vil i
gjennomsnitt se
veien i en avstand på
6,2 km. Husstander
med
hytte/fritidsbolig i
nærheten får i
gjennomsnitt utsikt
til 1 km mer vei. De
vil i gjennomsnitt se
veien i en avstand på
9,1 km.

Enhetsnytte
Tidligere studier
viser at den negative
landskapsestetiske
effekten er lik en
prisreduksjon på 3%
for alle
boliger/hytter som
ligger innenfor 120m
fra veien (og kan se
veien), og null effekt
for de som ligger
mer enn 120m unna.
Prisreduksjonen er
lik nåverdien av
velferdstapet over
boligens/hyttens
levetid.294

Samlet vurdering
For bosatte i
området:
• 5 180 personer får
utsikt til 1,3 km
mer vei.
For fritidsboliger:
• 9 545 husstander
med
hytte/fritidsbolig
får utsikt til 1 km
mer vei.

Kilde: Magnussen og Navrud (2016).
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De berørte aktørene vi har kartlagt i denne analysen består av fastboende og hytteeiere. For å identifisere
disse aktørene har vi benyttet SSBs statistikk på rutenett på 250x250 meter.295 Vi har ikke informasjon om
hvor mange som bruker hyttene, eller hvor ofte de brukes. Indikatoren på påvirkningen er hvor mye mer
vei personer vil se fra hus og hytter etter tiltaket, relativt til tidligere. Ved hjelp av en algoritme som måler
hvor man kan se veien fra, teller vi opp alle de som vil se mer vei etter tiltaket. Vi måler også hvor mange
kilometer av veien hver i gjennomsnitt vil kunne se, og hvor langt unna veien de i gjennomsnitt har hus
eller hytte.
Som vi ser av tabellen over så medfører tiltakene på strekningen at totalt 5 180 personer får økt utsikt til
vei fra sin bolig. Disse personene vil i gjennomsnitt se 1,3 kilometer med vei fra sin bolig, i en
gjennomsnittlig avstand på 1,3 kilometer. Området som deler av strekningen inngår i et preget av
fritidsboliger og hytter. Totalt 9 545 fritidsboliger og hytter blir berørt av tiltaket, og disse får i
gjennomsnitt utsikt til 1 kilometer med vei i en gjennomsnittlig avstand på 9,1 kilometer.
Den samfunnsøkonomiske virkningen av de negative landskapsestetiske effektene på denne strekningen,
knytter seg i hovedsak til at den visuelle kvaliteten synker. Tidligere studier viser at den negative visuelle
og landskapsestetiske effekten er lik en prisreduksjon på 3 prosent for alle boliger/hytter som ligger
innenfor 120m fra veien (og kan se veien), og null effekt for de boligene/hyttene som ligger mer enn
120m unna (uavhengig av om man ser veien eller ikke). Det antas for enkelthets skyld at effektene på
boliger og hytter er den samme.

15.1.3 Naturmangfold
Tiltakene på Forbindelse Øst-vest (E134) påvirker naturmangfoldet i området.296 Kartet under viser
inngrepsfri natur, utvalgte naturtyper, verneområder og arter av nasjonal forvaltningsinteresse i
tilknytning til strekningen.

295

Tilgjengelig fra https://kart.ssb.no/.
Naturmangfold forstås etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke i det
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfoldet inkluderer arter og naturtyper på land, i ferskvann og i marine
systemer. Verdiene innen dette temaet forstås som ikke-bruksverdier, hvor verdien ligger i folks verdsetting av naturmangfoldet uten tanke
på egen bruk, men knyttet til å ville bevare det for seg selv og andre i dag (eksistensverdi) og for framtidige generasjoner (bevarings- eller
arveverdi). Bruksverdier knyttet til naturarealene behandles under andre tema, hovedsakelig «friluftsliv» og «naturressurser».
296
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Figur 54: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturmangfold. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 297

Tabellen under oppsummerer virkningene for naturmangfold. Kun nasjonale verdier vurderes, slik at
antallet berørte er hele Norges befolkning.
Tabell 93: Samlet vurdering av virkninger for naturmangfold

Vurdering av
naturmangfold

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på 5,3
millioner blir berørt
som følge av
forringelse/tap av:
• Arter av stor
og/eller særlig stor
forvaltningsinteresse

Påvirkning
Tiltaket påvirker
naturmangfold på
følgende måte:
• Arter:
o 3 habitater til
arter definert av
særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi
blir påvirket

Enhetsnytte
Betalingsviljen for
å bevare
naturmangfold,
særlig i
inngrepsfri natur,
er potensielt stor,
men også sensitiv
for grad av
påvirkning og
påvirket
art/naturtype. Vi
har ikke grunnlag
for å sette en
samlet
enhetsnytte.

Samlet vurdering
Totalt medfører
tiltaket reduksjon i
naturmangfold av
nasjonal betydning.
Dette gjelder:
Arter
• 3 habitater til
arter av særlig stor
nasjonal
forvaltningsverdi

297

Basert på kartlagene inngrepsfri natur (2018), naturtyper – DN-håndbok 13, naturtyper – DN-håndbok 19, arter av nasjonal
forvaltningsinteresse, klasseinndelte verneområder, foreslåtte verneområder og verneplan for vassdrag, hentet fra Naturbase i mai 2020.
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Vår kartlegging viser at tiltaket forventes å påvirke det biologiske mangfoldet, som indikert av antall arter
av stor nasjonal forvaltningsinteresse og arter av særlig stor forvaltningsinteresse, som definert av
Miljødirektoratet. 298 Tiltaket påvirker 3 leveområder til arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.
Dette er: rein.
De samfunnsøkonomiske virkningene av forringet eller tapt naturmangfold er reduserte ikke-bruksverdier
for Norges befolkning, reflektert i folks verdsettelse av at naturmangfold er bevart, for seg selv og andre i
dag (eksistensverdi) eller for framtidige generasjoner (bevarings- eller arveverdi). Virkningen er altså
nasjonal, men er vanskelig kvantifiserbar utover arealbruksendringen og antallet arter påvirket. Individers
preferanser og verdsetting av naturmangfold, og av ulike arter og naturtyper innen dette, varierer. En
relevant nasjonal verdsettingsstudie gjennomført i 2007 indikerer at betalingsvilligheten for å øke
omfanget av den nasjonale barskogverneplanen (med tilhørende økt vern av biodiversitet)299 er 0.3-2.4
kroner per husstand per km2 per år (Lindhjem mfl. 2015). Betalingsvilligheten synes å være lite sensitiv for
omfanget av arealbruksendringen (Lindhjem 2007) og vil ikke nødvendigvis være lik for å unngå en
reduksjon av barskogområde. Betalingsvilligheten kan også variere avhengig av hvilke arter og naturtyper
som påvirkes. Vi kvantifiserer derfor ikke denne påvirkningen i samlet betalingsvillighet, men viser snarere
til omfanget natur, naturtyper og arter påvirket.

15.1.4 Naturressurser
Tiltakene på Forbindelse Øst-vest (E134) påvirker naturressurser i området.300 Dette behandles i tråd med
forenklet metode for ikke-prissatte virkninger i håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). Det legges til
grunn at naturressursene har verdi utover de som reflekteres i vurderingen av prissatte virkninger
(eiendomspriser og evt. erstatning ved ekspropriasjon). Markedsverdien til ressursene behandles under
prissatte og rekreasjonsverdier ved høsting, jakt eller fiske vurderes under friluftsliv/by- og bygdeliv.
Kartet under viser gytefelt for torsk, gyteområde, industrimineraler, lakseressurser, metaller, naturstein,
rekefelt, skjellforekomst, beitreressurser, fulldyrka- og overflatedyrka jord og reinbeiteområde i
tilknytning til strekningen.

298

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse er arter definert som ansvarsart (forekomst i Norge er mer enn 25 prosent av europeisk
bestand), trua arter (kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter), fredet art, prioritert art etter
naturmangfoldloven eller art som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet. Arter av stor forvaltningsinteresse er arter
definert som nær trua (NT) i norsk rødliste for arter.
299 Prisjustert fra 2007, året for undersøkelsen. Dette forutsetter at befolkningens verdsetting av naturarv/biodiversitet har økt tilsvarende
gjennomsnittsprisen for varer og tjenester som inngår i beregningen av konsumprisindeksen, og at det ikke har skjedd noen relativ
verdistigning av naturarv/biodiversitet, utover generell prisstigning.
300Naturressurser forstås som tilgjengelig ressursgrunnlag for framtiden, utover det reflektert i eiendomsverdiene til påvirket areal og følger
bruken og inndelingen til håndbok V712: dyrket mark, reinbeiteområder, utmark for beite, laksevassdrag, fiskeri (gyteområder, rekefelt,
skjellforekomster) og mineralressurser. Skogbruk, havbruk og vannressurser for kraftproduksjon antas behandlet under prissatte virkninger.
Drikkevann og grunnvann og vurderes ikke.
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Figur 94: Oversikt over tiltakets påvirkning på naturressurser. Kartet viser kun tiltak i dagen, og ikke tunneler. Kilde:
Kartgrunnlag fra ©kartverket, veidata fra NVDB, tiltak fra Nye Veier, kartlag fra Naturbase. 301

Tabellen under oppsummerer disse virkningene. Naturressursene vurderes til å ha nasjonal verdi og de
«berørte» vil dermed også her være Norges befolkning.
Tabell 95: Samlet vurdering av virkninger for naturressurser

Vurdering av
Naturressurser

Antall berørte
Hele Norges
befolkning på
5,3millioner blir
berørt som følge
av reduksjoner i
ikke-prissatte
naturressurser.

Påvirkning
Tiltaket påvirker omfanget av
følgende naturressurser:
• 125 km2 av beiteområder
for sau, geit og storfe
• 3 km2 fulldyrket- og
overflatedyrket jord

Enhetsnytte
Enhetsnytten til
de ulike
naturressursene
(utover
markedsverdien)
lar seg ikke
kvantifisere.

Samlet vurdering
Tiltaket påvirker
omfanget av
følgende
naturressurser:
• 0,11 prosent av
totale
tilgjengelige
beiteområder for
sau og storfe blir
påvirket
• 0,02 prosent av
totale
tilgjengelige
fulldyrket eller
overflatedyrket
mark blir påvirket

301

Basert på kart over fulldyrka og overflatedyrka jord (AR50), reinbeiteområder og beitebruk for sau, storfe og geiter fra Kilden (NIBIO),
vurderte laksebestander fra Lakseregisteret (fra under reetablering til svært god), gyteområder, rekefelt, skjellforekomster fra Yggdrasil og
mineralforekomster fra NGU (forekomst/prospekt/registrering - punkter og flater).
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Som vi ser av tabellen over så påvirker tiltakene flere ulike naturressurser. Tiltaket påvirket omfanget
fulldyrket og overflatedyrket mark med 3 kvadratkilometer. Totalt 125 kvadratkilometer med utmarkbeite
blir påvirket, noe som får konsekvenser for beiteressursene for sau, geit og storfe. Tiltaket medfører en
reduksjon i nasjonale beiteområder på 0,11 prosent.
Den samfunnsøkonomiske verdien innen dette fagtemaet viser til verdien av naturressursgodene utover
markedsverdien til godene, eksempelvis uttrykt gjennom eiendomspriser. En virkning kan for eksempel
være redusert framtidig tilgang til trygg mat (matsikkerhet). Vi har ikke grunnlag for å knytte virkningene
nærmere endret velferd enn uttrykt i indikatorene over.
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