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Vedlegg 3-1. LANDSKAP – kriterier for vurdering av verdi
og omfang
Kriterier for vurderinger av landskapsbildets verdi (Statens vegvesen 2006).
Områder der
naturlandskapet er
dominerende

Liten verdi
Områder med reduserte
visuelle kvaliteter.

Middels verdi
Områder med visuelle kvaliteter
som er typiske/representative for
landskapet i et større
område/region.

Stor verdi
Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region.
Områder der landskapet er
unikt i nasjonal sammenheng.

Områder i
spredtbygde strøk

Områder med reduserte
visuelle kvaliteter.
Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
gir et mindre godt totalinntrykk.

Områder i by og
tettbygd strøk

Områder sm bryter med
byformen og utgjør et mindre
godt totalinntrykk
Områder som har reduserte
eller dårlige visuelle kvaliteter
eller utgjør et mindre godt
totalinntrykk

Områder med visuelle kvaliteter
som er typiske/representative for
landskapet i et større
område/region.

Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region.

Landskap og bebyggelse/anlegg
med vanlig gode visuelle kvaliteter.

Områder hvor
bebyggelse/anlegg til sammen
gir et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk.

Områder med vanlig gode visuelle
kvaliteter

Områder som forsterker
byformen og utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

Områder som er tilpasset
byformen og gir et vanlig godt
totalinntrykk

Områder som har spesielt
gode visuelle kvaliteter eller
utgjør et spesielt godt
totalinntrykk

Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskapsbilde (modifisert etter håndbok 140 (Statens
vegvesen 2006).
Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet omfang

Middels
negativt
omfang
Tiltaket vil
stedvis være
dårlig
tilpasset eller
forankret til
landskapets/
stedets form
og elementer

Stort
negativt
omfang
Tiltaket vil
være dårlig
tilpasset eller
forankret til
landskapets/
stedets form
og elementer

Tiltakets
lokalisering

Neppe aktuell
kategori

Tiltaket vil stedvis
framheve
landskapets/stedets
form og elementer,
og tilføre landskapet
nye kvaliteter

Tiltaket vil stort
sett være
tilpasset/forankret
til landskapets/
stedets form og
elementer

Tiltakets
dimensjon/skala

Tiltaket vil erstatte
eller endre eksisterende inngrep
slik, at tiltaket vil
stå i et harmonisk
forhold til
landskapets skala

Tiltaket vil erstatte
eller endre
eksisterende inngrep
slik at tiltaket vil stå i
et noe mer harmonisk
forhold til landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil stort
sett stå i et
harmonisk forhold
til landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil
stå i et lite
harmonisk
forhold til
landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil
sprenge landskapets skala

Tiltakets
utforming

Tiltakets utforming
vil framheve omgivelsenes
kvaliteter/særpreg

Tiltakets utforming vil
styrke omgivelsenes
kvaliteter/særpreg

Tiltakets utforming
vil stort sett være
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil
stedvis være
dårlig
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil
være dårlig
tilpasset
omgivelsene

Vedlegg 3-2. KULTURMINNER – begrepsavklaring og
kriterier for vurdering av verdi og omfang
Kulturminner og kulturmiljø
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50, sist endret 31.01.2003 (Kml) definerer begrepene
kulturminne og kulturmiljø på følgende måte:
”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet
eller sammenheng.”
I utredningen skilles det mellom nyere tids kulturminner og automatisk fredete kulturminner. Kml § 2
spesifiserer automatisk fredete kulturminner som alle kulturminner fra forhistorisk tid og inntil år 1537
(også kalt fornminner)samt stående bygninger og anlegg eldre enn 1650. I tillegg til selve
kulturminnet/-miljøet gjelder den automatiske fredningen også en minimumssone på 5 meter omkring.
I henhold til Kml § 3 er det forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Utredningen skal
bidra til å kartlegge kjente fornminner og vurdere potensialet for funn av ikke kjente automatisk fredete
kulturminner under markoverflaten. Dersom slike kan påvises innen planområdet omfattes tiltaket av
undersøkelsesplikten med hjemmel i Kml § 9. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for
gjennomføring av undersøkelsesplikten. Kml forutsetter at tiltakshaver bekoster disse. Dersom det er
umulig å unngå konflikt med automatisk fredete kulturminner må det søkes dispensasjon fra
fredningen (jf Kml § 8). Riksantikvaren er frigivende myndighet. Kulturminner yngre enn 1536 og
stående bygninger yngre enn 1650 defineres som nyere tids kulturminner. I motsetning til fornminnene
er nyere tids kulturminner ikke automatisk fredet, men kan vedtakfredes etter Kml § 15. Hele
kulturmiljøer kan også fredes, etter Kml §§ 19 og 20. Områder med stor kulturhistorisk verdi kan gis et
formelt vern etter Plan- og bygningsloven, blant annet gjennom regulering til spesialområde vern (Pbl
§ 25.6).
Kulturlandskap
Begrepet ”kulturlandskap” er ikke definert i Kml. En vanlig definisjon av begrepet er
Menneskeformede landskap som inneholder biologiske og kulturhistoriske element (som regel
jordbrukslandskapet). Kulturlandskapslokaliteter med kun botaniske verdier er ikke vurdert i fagrapport
kulturminner og kulturmiljø. Det vises i stedet til fagrapport naturmiljø.
Tidsrammer knyttet til vernestatus som er brukt i utredningen
Vernestatus
Periode
Underperiode
Dateringer
Automatisk fredete
kulturminner

Steinalder
Bronsealder
Jernalder

Nyere tids
kulturminner

Eldre (mesolittisk tid)
Yngre (neolittisk tid)
Eldre
Yngre

Middelalder
Nyere tid

8.000 f. Kr. – 4.000 f.Kr.
4.000 f.Kr. – Kr. f.
1800 f.Kr. – Kr. f.
Kr. f. – 550 e. Kr.
550 e. Kr. – 1050 e. Kr.
1050 e. Kr. – 1537 e. Kr.
1537 e. Kr. – 2.000 e. Kr.

Hoved- og delverdier brukt ved verdivurdering av kulturminner og kulturmiljø (basert på RA
2001, 2003).
Opplevelsesverdi
Identitetsverdi
Symbolverdi
Estetisk verdi
(Arkitektonisk/
kunstnerisk verdi)
Autentisitet

Kunnskapsverdi
Representativitet
Historisk/vitenskapelig
kildeverdi
Alder
Variasjon/mangfold
Autentisitet
Typisk-sjeldenhet
Tidsdybde

Bruksverdi
Miljøverdi
Bruksressurser
Økologisk verdi
Næringsverdi
Pedagogisk verdi

Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø. Hentet fra Håndbok 140, figur 6.18.
(Statens vegvesen 2006).
Type kulturmiljø
Fornminner/samiske
kulturminner
(automatisk fredet)

Kulturmiljøer knyttet
til primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiskebruk/ småbruk og
lignende)

Tekniske og
industrielle
kulturmiljøer og rester
etter slike (industri,
samferdsel)

Andre kulturmiljøer
(miljøer knyttet til
spesielle
enkeltbygninger,
kirker, kulturlandskap,
parker og lignende)

Liten verdi
- Vanlig forekommende
enkeltobjekter ute av opprinnelig
sammenheng.

- Miljøet ligger ikke i opprinnelig
kontekst.
- Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende eller inneholder
bygninger som bryter med
tunformen.
-Inneholder bygninger av begrenset
kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning.
- Miljøet er vanlig forekommende.
- Inneholder bygninger uten
spesielle arkitektoniske kvaliteter.

- Miljøet er vanlig forekommende
og/eller fragmentert.
- Bygninger uten spesielle
kvaliteter.
- Vanlig kulturlandskap med endret
topografi.

Middels verdi
- Representative for
epoken/funksjonen og
inngår i en kontekst
eller et miljø med noe
tidsdybde.
- Steder det knytter seg
tro/tradisjon til.
- Miljøet ligger delvis i
opprinnelig kontekst.
- Enhetlig
bygningsmiljø som er
representativ for
regionen, men ikke
lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart.
- Miljøet er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig.
- Inneholder bygninger
med arkitektoniske
kvaliteter.
- Miljø som er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig.
- Bygninger/objekter
med
arkitektoniske/kunstneri
ske kvaliteter.
- Vanlig kulturlandskap
med noe endret
topografi.

Stor verdi
- Sjeldent eller spesielt godt
eksempel på epoken/funksjonen
og inngår i en svært viktig
kontekst eller i et miljø med stor
tidsdybde.
- Spesielt viktige steder som det
knytter seg tro/tradisjon til.
- Miljøet ligger i en opprinnelig
kontekst.
- Bygningsmiljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoke/funksjonen og hvor
tunformen er bevart.
- Inneholder bygninger med stor
kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning.
- Miljøet er sjeldent og et
spesielt godt eksempel på
epoken.
- Inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter.
- Miljø som er sjeldent og/eller
godt eksempel på epoken.
- Bygninger/objekter med svært
høy arkitektonisk/kunstnerisk
kvalitet.
- Sjeldent/gammelt
kulturlandskap.

Kriterier for vurderinger av tiltakets omfang for kulturmiljøer. Hentet fra Håndbok 140, figur
6.19 (Statens vegvesen 2006)
Kulturminner
og -miljøers
endring og
lesbarhet

Historisk
sammenheng
og struktur

Stort positivt
omfang
Tiltaket vil i stor
grad bedre
forholdene for
kulturminner/miljøer.

Middels positivt
omfang
Tiltaket vil bedre
forholdene for
kulturminner/miljøer.

Lite/intet omfang

Tiltaket vil i stor
grad øke den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil bedre
den historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil i stor
grad styrke den
historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres
omgivelser.

Tiltaket vil styrke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil i stor
grad forsterke
historiske
strukturer.

Tiltaket vil
forsterke
historiske
strukturer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
kulturminner/miljøer.

Middels negativt
omfang
Tiltaket vil
medføre at
kulturminner/miljøer blir skadet.

Stort negativt
omfang
Tiltaket vil ødelegge
kulturminner/-miljøer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil
redusere den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil ødelegge
den historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil svekke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil bryte den
historiske
sammenhengen
mellom kulturmiljøer
og deres omgivelser.

Tiltaket vil
redusere historiske
strukturer.

Tiltaket vil ødelegge
historiske strukturer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
historiske
strukturer.

Vedlegg 3-3. FRILUFTSLIV – begrepsavklaring og metode
NÆRTURTERRENG
Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Områdene skal være
tilknyttet byggeområder som f eks boligområder, skoler og barnehager, og ligge i gangavstand fra
disse. De er vanligvis naturlig avgrenset av veier, bebyggelse eller dyrket mark. Flere mindre områder
som er forbundet med lite trafikkerte veier i ”grønne omgivelser” og som til sammen blir større enn 200
daa, kan også regnes med. Nærturterrenget skal være allment tilgjengelig og det er den faktiske
muligheten til bruk av området som er viktig, avhengig av reguleringsstatus og eiendomsforhold.
Prioriterte områder
De viktigste områdene ivaretar en minimumsdekning av områder som gir boliger, skoler og
barnehager tilgang på nærturterreng. Områdene bør ligge innen en avstand på 500 meter fra boliger,
skoler og barnehager.
LEKE- OG REKREASJONSOMRÅDER
Med leke- og rekreasjonsområder menes lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg,
hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, parker og lignende som er mindre enn
200 daa. Dette er spesielt viktige områder for barn og eldre som har liten aksjonsradius fra bosted.
Områdene, eller deler av dem, kan være opparbeidet, uten vegetasjon eller bestå av naturmark. De
kan også utgjøre deler av skolenes uterom og brukes i undervisningssammenheng. Områdene skal
være offentlig tilgjengelig og ligge i de aller fleste tilfeller innenfor tettstedsavgrensningen.
De viktigste leke- og rekreasjonsområdene ligger innen 200 meter fra boliger, skoler og barnehager,
og det skal være en trygg1 tilgang til disse områdene. I tillegg vil alle ubebygde og allment
tilgjengelige områder i strandsonen innenfor tettstedsavgrensningen, uavhengig av avstand og trygg
atkomst, inneha prioriterte kvaliteter.
GRØNNKORRIDOR
Grønnkorridorene er en del av det ”myke” transportsystemet og er viktige forbindelseslinjer som
knytter sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Grønnkorridorer kan
også koble boligområdene med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen, butikken og sentrum.
Slike korridorer skal ha et grønt hovedpreg. Områdetypen kan også brukes til å kartlegge hovedlinjer
som illustrerer hvordan folk beveger seg ut fra de "grå" arealene og til friluftslivsområdene eller ”grå”
forbindelser mellom friluftslivsområder. Se DN Håndbok 23-2003 – Grønn by for mer informasjon.
Håndboken finnes på http://www.dirnat.no/ under publikasjoner.
MARKA
Marka kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen
og/eller regionen. Marka grenser som regel direkte opp mot byer og tettsteder og har direkte atkomst
herfra. Marka består av sammenhengende utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som
sti- og løypenett, utfartshytter osv. Kulturlandskapet utgjør ofte viktige deler av kvalitetene i eller i
randsonen til marka. Denne kategorien kan også omfatte det nære turterrenget til større hytte- og
reiselivsområder med mindre disse er avgrenset av
bebyggelse eller dyrket mark, slik at de er svært små.
Prioriterte deler av markaområdene er: kjerneområdene, nærsonen mot byer eller tettsteder og
innfallsportene mot grønnstrukturen, hovedstrukturen av stier og løyper og turveier og kritiske
sammenhenger mellom delområder, og områder med særlige opplevelseskvaliteter eller som er egnet
for spesielle aktiviteter.
STRANDSONEN
Med strandsonen menes de områdene langs kyst, innsjøer og vassdrag med muligheter for allment
friluftsliv. Områder på sjøen som farleder, kystleder og lignende, kartlegges også som strandsone.
Tilrettelagte friluftslivsområder og områder spesielt egnet for enkeltaktiviteter (bading, fisking og
lignende). Ubebygde og allment tilgjengelige områder i RPR sonen (rikspolitiske retningslinjer for
planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen). Kyststier, samt stier med samme funksjon
langs innsjøer og vassdrag. Uthavner, overnattingshavner og områder som brukes til ilandstigning
(strandhugg) under normale værforhold. Kystleder og primære farleder for fritidsbåter.

KULTURLANDSKAPET
Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet. Se ”Friluftsloven” for mer informasjon om
ferdselsrett. Loven finnes på www.lovdata.no.
Et variert by- og tettstedsnært kulturlandskap med ferdselsmuligheter. Hovedstrukturen av gamle
ferdselsveier som er åpne for allmenn ferdsel, sti-, løype- og turveiforbindelser og viktige
forbindelseslinjer på frossen eller snødekt mark i perioden mellom 14. oktober og
30. april.
UTFARTSOMRÅDER
Store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og tettsted, men der
reisetiden ikke er lengre en at den kan aksepteres for en dagstur. Områdene kjennetegnes ofte av at
de er egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det lokalt ikke finnes alternative områder til av
noenlunde tilsvarende kvalitet. Eksempler: båtutfartsområder, skiområder i snøfattige regioner og
områder for elve- og kanopadling, klatring, rafting, grotting osv. Områdene kan også ha en (felles)
"markafunksjon" for byer og tettsted uten egne markaområder.
Prioriterte deler av utfartsområdene er: kjerneområdene, innfallsporter til områdene, hovedstruktur av
sti-, løypeog turveiforbindelser og områder med særlige opplevelseskvaliteter eller som er egnet for
spesielle aktiviteter. I utfartsområder i tilknytning til kysten (inkl. innsjøer og vassdrag) prioriteres
tilrettelagte friluftslivsområder og områder spesielt egnet for enkeltaktiviteter (bading, fisking og
lignende), kyststier, samt stier med samme funksjon langs innsjøer og vassdrag, uthavner,
overnattingshavner og områder som brukes til ilandstigning (strandhugg) under normale værforhold,
samt kystleder og primære farleder for fritidsbåter.
STORE TUROMRÅDER MED TILRETTELEGGING
Områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skog- og heiområdene med tilrettelegging i form av
merket sti og løypenett med tilhørende overnattingssteder. Dette er områder som er egnet for
tradisjonelle fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. Områdene kan innbefatte
forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og tettsted, og kan også være områder med større
tekniske inngrep som offentlige veier, skogsbilveier,
kraftlinjer, magasiner, med mer. Inngangsporter og kjerneområdene til de nasjonalt viktigste
tilrettelagte fjell-, skog- og heiområdene.
STORE TUROMRÅDER UTEN TILRETTELEGGING
Store områder eller systemer av delområder som er "inngrepsfrie". Nord-Norge har særlig mange slike
områder og som regel vil de ha begrenset ferdsel. Områdene kan innbefatte forgreininger som
strekker seg helt ned mot byer og tettsted, men vil kun unntaksvis inneholde større tekniske inngrep
som offentlige veier, skogsbilveier, kraftlinjer, magasiner med mer. Områdene kan inneholde enkle
tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Noen av områdene i denne kategorien bør sees i sammenheng
med tilgrensende områder i Sverige og Finland. En viktig indikator for disse områdene vil være
inngrepsfrie naturområder (INON). Dette er områder
som er egnet for jakt, fiske og lengre turer til fots og på ski. Kvaliteter som fravær av støy og inngrep,
lite ferdsel, kontinuitet og "god" tid er essensielle for opplevelseskvalitetene i områdene.
Inngangsporter og kjerneområdene i de større sammenhengende "ødeområdene" inngrepsfrie
naturområder som indikator).
SÆRLIGE KVALITETSOMRÅDER
Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesielt
stor symbolverdi. Det kan gjelde nasjonalt verdifulle kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap,
mindre inngrepsfrie områder, øyer eller øygrupper, fjorder, daler og lignende, samt mindre områder
med en helt spesiell symbolverdi. Områdene vil ha stor verdi som bruks- og opplevelsesområder for
friluftsliv, men også for reiselivet. Særlige kvalitetsområder kan være delområder innenfor de andre
områdetypene, f eks store turområder med og uten tilrettelegging, marka og strandsonen.
De spesielle opplevelseskvalitetene og/eller symbolverdiene med tilliggende områder (naturlig
arrondering). Dette omfatter hovedsaklig områder med nasjonale/ regionale brukere, men også
områder med sterk lokal forankring

ANDRE FRILUFTSLIVSOMRÅDER
Ikke alle områder lar seg plassere i de nevnte områdetypene. Disse kartlegges som ”Andre
friluftslivsområder”. Det bør tilstrebes at ikke altfor mange områder blir ”Andre friluftslivsområder”, og
for de områdene som blir plassert her er det viktig å si noe om områdets egenskaper i
egenskapstabellen.

Verdivurdering
Kriterier for vurderinger av tiltakets verdi for friluftsliv hentet fra Direktoratet for
naturforvaltnings håndbok 25 (Direktoratet for naturforvaltning, 2004).

Påvirkningens omfang for friluftsliv
Kriterier for vurderinger av tiltakets påvirkning på friluftsliv gjengitt fra Statens vegvesens
Håndbok 140, figur 6.15 (Statens vegvesen, 2006).

Vedlegg 3-4. NATURMANGFOLD
Tabellen gjengir rødlistekategoriene som benyttes i Norsk Rødliste 2010 (Kålås m.fl., 2010).

Vedlegg 3-5. KONSEKVENSVIFTE
(Statens vegvesen, 2006)

Konsekvensviften viser hvordan konsekvens angis som en funksjon av verdi og omfang.

Vedlegg 4. Synlighetskart for Raskiftet vindkraftverk
inntil 10 km fra vindkraftverket
inntil 20 km fra vindkraftverket
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Kartet viser maksimal teoretisk
synlighet for vindturbinene. Gul til
rød sjatering indikerer at en eller
flere turbiner helt eller delvis vil
være synlig i det aktuelle området.
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Beregningene er utført for vindturbiner
med total høyde på 175 meter
(nav-høyde =119 meter,
rotordiameter =112 meter),
og en betraktningshøyde på 1,7 meter.
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et rget grunnlagskart fra Statens Kartverk.
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HARVIKA

Det er ikke tatt hensyn til hindringer
som bygninger, og tett vegetasjon. I
praksis vil turbinenes synlighet derfor
være mindre omfattende enn
områdene som vises på kartet.
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31-37 turbiner helt eller delvis synlig
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Kartet viser maksimal teoretisk
synlighet for vindturbinene. Gul til
rød sjatering indikerer at en eller
flere turbiner helt eller delvis vil
være synlig i det aktuelle området.
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Beregningene er utført for vindturbiner
med total høyde på 175 meter
(nav-høyde =119 meter,
rotordiameter =112 meter),
og en betraktningshøyde på 1,7 meter.

Fønsberget

Tørberget

Synligheten er beregnet med hjelp av
en digital terrengmodell, basert på
grunnlagskart fra Statens Kartverk.

Hisåsen
Skallberget

Det er ikke tatt hensyn til hindringer
som bygninger, og tett vegetasjon. I
praksis vil turbinenes synlighet derfor
være mindre omfattende enn
områdene som vises på kartet.
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Vedlegg 5. Visualiseringer
1. Fra Osneset mot sør
2. Fra Sjøenden mot nordvest
3. Fra Skallberget mot nord
4. a) og b) Fra Ulvsjøen mot nord
5. Fra Nyland / Rv 215 mot sørvest
6. Fra Hammaren mot sørvest
7. Fra Kvilåsen mot nordøst
8. Fra rasteplassen ved Rv 25 mot nordvest
9. Fra Osen kirke mot vest
10. Fra Amundstadskogen mot sørvest
11. Fra Moberget mot nord

Kart over fotostandpunkt er vist på neste side
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Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

1. Fra Osneset mot sør
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

649278, 6799544 (WGS 84, UTM sone 32).
12.08.2011 kl.16:20.
Karl-Magnus Forberg
Panorma satt sammen av to bilder

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

9,6 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 34 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

2. Fra Sjøenden mot nordvest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

661077, 6778210 (WGS 84, UTM sone 32).
12.08.2011 kl. 17:36.
Karl-Magnus Forberg
Et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

6,8 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 34 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

3. Fra Skallberget mot nord
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

654622, 6776599 (WGS 84, UTM sone 32)
13.08.2011 kl. 09:23
Karl-Magnus Forberg
Del av et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

5,6 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 32 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

4a. Fra Ulvsjøen mot nord
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

650683, 6786248 (WGS 84, UTM sone 32)
13.08.2011 kl. 13:13.
Karl-Magnus Forberg
Et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

1,8 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 32 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

4b. Fra Ulvsjøen mot nord
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

650683, 6786248 (WGS 84, UTM sone 32)
13.08.2011 kl. 13:13.
Karl-Magnus Forberg
Et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

1,8 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

UTE AV MÅLESTOKK

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

5. Fra Nyland/Rv215 mot sørøst
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

644912, 6793379 (WGS 84, UTM sone 32)
13.08.2011 kl. 14:12
Karl-Magnus Forberg
Et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

4,2 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 34 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

6. Fra Hammaren mot sørvest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

655307, 6787831 (WGS 84, UTM sone 32)
12.08.2011 kl. 17:07.
Karl-Magnus Forberg
Et panorama, satt sammen av fire bilder.

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

3 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 32cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

7. Fra Kvilåsen mot nordøst
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

642904, 6785296 (WGS 84, UTM sone 32)
13.08.2011 kl. 11:20.
Karl-Magnus Forberg
Et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

4,3 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 34 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

8. Fra rasteplassen ved Rv25 mot nord vest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

661868 , 6777043 (WGS 84, UTM sone 32)
08.01.2012 kl. 12:06.
Jonas Hasselgren
Del av et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

8,2 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 33cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

9a. Fra Osen kirke mot vest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

656713, 6785529 (WGS 84, UTM sone 32)
08.01.2012 kl. 12:33
Jonas Hasselgren
ett enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

2,8 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

UTE AV MÅLESTOKK

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

9b. Fra Osen kirke mot vest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

656713, 6785529 (WGS 84, UTM sone 32)
08.01.2012 kl. 12:33
Jonas Hasselgren
Del av et enkelt bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

2,8 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 33cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

10. Fra Amunstadskogen mot sørvest
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

642904, 6785296 (WGS 84, UTM sone 32)
23.2.2012 kl. 10:15
Femund Naturfoto, Jan Nordvålen
Bilde er et panorama satt sammen av 3 enkeltbilder

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

2 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 30 cm

Visualiseringer Raskiftet Vindkraftverk

11. Fra Moberget mot nord
Koordinater for fotostandpunkt:
Fotografi tatt:
Fotograf:
Antall fotografi i visualiseringen:

646024,, 6766946(WGS 84, UTM sone 32).
25.05.2012 kl.16:08
Jonas Hasselgren
Panorama av 5 stk. stående bilde

Avstand til nærmeste vindturbin:
Turbintype:
Visualisering

21 km
3 MW vindturbin med navhøyde på 119 meter og rotordiameter på 112 meter. Total høyde (bakkenivå til vingespiss): 175 meter.
Sweco Norge AS, med programvare Windpro (versjon 2.7.490)

Betrakningsavstand (i A3-utskrift)

ca. 32 cm

Vedlegg 6. Støysonekart

Raskiftet vindkraftverk
Støysonekart 21.06.12

Åmot

Trysil
Indikator: Lden
Beregningshøyde: 4 m

1

Turbiner:
Vestas V112, 3 MW
Navhøyde 119 m
Lw = 106,5 dB

2

1:45000 (A3)
Ekvidistanse 20 m
Støynivå (Lden):

3

35 - 40 dBA
40 - 45 dBA
45 - 50 dBA
50 - 55 dBA
55 - 60 dBA
Over 60 dBA

4

5

8

6
7

Elverum
Bolig
Bolig med lydnivå mellom 40 og 45 dBA
Bolig med lydnivå over grenseverdi, 45 dBA
Boliger med lydnivå over
Lden = 45 dBA er nummerert:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Lden
45,3
49,3
49,9
50,3
54,3
49,2
47,7
45,0

Byggtype
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Hytte
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Koie / gamme

Landbruks-, natur- og friluftsområder
med særskilte natur-, kultur- og
fritidsinteresser (LNF-områder)
Kommunegrense
Vindturbin
Planområde
Vei
Vann

Raskiftet vindkraftverk

Åmot

Trysil

Gjennomsnittlig plagegrad
21.06.12

Turbiner:
Vestas V112, 3 MW
Navhøyde 119 m
Lw = 106,5 dB

1
2

1:45000 (A3)
Ekvidistanse 20 m

3

4

5

8

6
7

Elverum
Bolig

Gjennomsnittlig plagegrad (GP) for eksisterende støy > 28 %

Bolig med lydnivå mellom 40 og 45 dBA

Gjennomsnittlig plagegrad (GP) for eksisterende støy > 40 %

Bolig med lydnivå over grenseverdi, 45 dBA
Boliger med lydnivå over
Lden = 45 dBA er nummerert:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Lden
45,3
49,3
49,9
50,3
54,3
49,2
47,7
45,0

Byggtype
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Hytte
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Koie / gamme

Gjennomsnittlig plagegrad (GP) for vindkraftstøy > 25 %
Landbruks-, natur- og friluftsområder
med særskilte natur-, kultur- og
fritidsinteresser (LNF-områder)
Kommunegrense
Vindturbin
Planområde
Vei
Vann

Raskiftet vindkraftverk
Støysonekart 21.06.12

Åmot

Trysil
Indikator: LCdn
Beregningshøyde: 4 m

1

Turbiner:
Vestas V112, 3 MW
Navhøyde 119 m
Lw = 106,5 dB

2

1:45000 (A3)
Ekvidistanse 20 m
Støynivå (LCdn):

3

4

50 - 55 dBC
55 - 60 dBC
60 - 65 dBC
Over 65 dBC
5

8

6
7

Elverum
Bolig
Bolig med lydnivå mellom 40 og 45 dBA
Bolig med lydnivå over grenseverdi, 45 dBA
Boliger med lydnivå over
Lden = 45 dBA er nummerert:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Lden
45,3
49,3
49,9
50,3
54,3
49,2
47,7
45,0

Byggtype
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Hytte
Hytte
Koie / gamme
Koie / gamme
Koie / gamme

Landbruks-, natur- og friluftsområder
med særskilte natur-, kultur- og
fritidsinteresser (LNF-områder)
Kommunegrense
Vindturbin
Planområde
Vei
Vann

