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1. FORORD 

Reguleringsplanen for Fauske Tower Hotel kommer under omfangskriteriene for utredningsplikt etter 

forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven av 1.7.2009. Fauske kommune har 

vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning 

§ 11.  

 

I planprogrammet er det tre temaer som er vedtatt konsekvensutredet. Blant disse finner vi 

utredningstemaet landskapsbilde. I planprogrammet står følgende vedr. ovennevnte: 

 

Landskap/bylandskap 

Et høyhus vil være fremtredende i landskapet og ha stor betydning for bybildet. Temaet vil derfor 

konsekvensutredes. 

 
Dette prosjektet vil i sterk grad påvirke landskapsbildet i Fauske. Dette gjelder først og fremst i 
forhold til byen og dens nærmeste omgivelser. Byggets form, høgde og plassering gjør imidlertid at 
dette prosjektet også vil påvirke landskapsbildet i et større omland – først og fremst områdene 

omkring Fauskevika.  

 
Grunnlagsdokumenter 
Viktige hjelpemidler når landskapskonsekvensene skal utredes vil være alle tilgjengelige kart og 
rapporter, samt ortofoto og nyere fotos fra tiltaksområdet og influensområdet.  

 

 

Denne rapporten søker å gi en verdivurdering av dagens bylandskap i Fauske sentrum, samt natur- 
og kulturlandskap i området, spesielt området rundt Fauskevika. I verdivurderingen er det også tatt 
hensyn til allerede vedtatte arealplaner. På bakgrunn av verdivurderingen har vi så vurdert omfanget 
av de landskapsinngrepene som tiltaket medfører, og til slutt vurdert konsekvensene av 
landskapsendringene som tiltaket medfører.  

 
Området ble befart og fotodokumentert den 25.05.2018.  
 
 
 

Trondheim, 20.06.2018 
 

 
Tor Nilssen 
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2. KONSEKVENSUTREDNING 

 

2.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

Metodikken for konsekvensutredninger er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712.  

Konsekvensene som blir utredet består av temaer fra ikke-prissatte konsekvenser.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og 
analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang 
og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor 
verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes 
en vurdering av hvilke endringer vedtatte planer og 
tiltak antas å medføre for de ulike miljøene eller 
områdene, og graden av denne endringen. Til sammen 
gir dette en konsekvens som er summen av verdien på 
det enkelte tema og omfanget av inngrepet/tiltaket på 
det samme tema. Både verdi, omfang og konsekvens 
bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper 
som tiltaket vil medføre. 
 
Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt 
konsekvensvifte, definert i Statens vegvesens håndbok 
V 712 (tidl. 140). I viften kommer det fram en 
konsekvensskala fra meget stor positiv/negativ til 
ubetydelig på begge sider av skalaen angitt med farger 
fra lilla til hvit og med koding (++++ via 0 til – – – –). 
Viften vil bli brukt til å sikre at riktig konsekvens blir 
utfallet. Endelig sammenstillinger av konsekvenser blir 
også vist skjematisk i tabell for å vise konsekvensen for 
det enkelte tema. 

 

Det er viktig å være klar over at alle samlede konsekvensvurderinger, oppsummert i skjemaer og 

konsekvensvifter, blir vurdert utfra en skala som skal dekke alle «normale» utbyggingssituasjoner. 

Konsekvenser som er vurdert til å ha «lite omfang» kan derfor skjule store konsekvenser for 

nærmeste naboer, grunneiere eller andre. Disse lokale konsekvensene er i de fleste tilfellene ikke 

vurdert i detalj, men det skal være tatt høyde for aktuelle problemstillinger så langt det er praktisk 

mulig gjøre på dette plannivået. Det forutsettes imidlertid at enkeltstående detaljsaker håndteres i 

direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte grunneier/interessent. 

Figur 1: Konsekvensvifte 
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Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

+ + Middels positiv konsekvens  
Middels store forbedringer i forhold til 

dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 

situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 

konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold 

til dagens situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  Noe forverring i forhold til dagens situasjon.  

– –  
Middels negativ 

konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 

situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 

situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 

konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til dagens 

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli verre.  

Tabell 1: Skala for vurdering av konsekvenser 

 

2.2 Alternativ 0: Beskrivelse av dagens situasjon  

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for tiltaket. Dette skal beskrive dagens situasjon og en 

forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av de tiltak og føringer som ligger i 

områdereguleringsplanen. Alle vedtatte planer og andre tiltak som vil skje i planområdet i løpet av 

utredningsperioden skal inngå som del av 0-alternativet.  
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3. IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER 

De ikke prissatte konsekvensene som skal vurderes i tilknytning til reguleringsplanen for Tower Hotel 

Fauske er følgende: 

• Landskap/bylandskap 

• Friluftsliv/nærmiljø 

• Forurensing 

 

Denne rapporten omhandler temaet «Landskap/bylandskap». 

 

3.1 Landskapsbilde  

3.1.1 Metode  

Med utgangspunkt i befaring, fotos, ortofotos og andre kilder og kartbaser er det utarbeidet en 

beskrivelse av landskapsbildet i området som berøres av reguleringen for Tower Hotel Fauske. 

Området er et bylandskap, men inngår også som del av et overordnet fjordlandskap – med både 

natur og menneskeskapte innslag. Dette landskapet er beskrevet og vurdert i kap. 3.1.2 nedenfor. På 

bakgrunn av denne beskrivelsen er området nedenfor gitt en verdivurdering hvor Statens vegvesens 

standardmetodikk er benyttet for vurdering av temaet landskapsbilde.  

I dette prosjektet har vi foreslått en todelt vurdering av landskapsvirkningene - med et kapittel som 
omhandler byen og bylandskapet (nærvirkning) og et kapittel som utreder konsekvensene for det 
øvrige influensområdet. 

3.1.2 Beskrivelse og vurdering av dagens bylandskap og naturlandskapet 

Generelt 

Når landskapsverdien av et urbant planområde skal vurderes, vil en måtte ta hensyn til både de 

menneskeskapte elementene (bygninger, gater, plasser, parker og øvrige byelementer) og de 

naturgitte rammer i form av topografi, vegetasjon, vann (elver, tjern, dammer, strandsoner langs sjø 

og ferskvann) m.m. Det må også tas i betraktning om landskapsformer og landskapstyper som er 

representert i planområdet er vanlig eller sjeldne sett i forhold til landskapsbildet som ellers finnes i 

denne landskapsregionen - i dette tilfellet fjordbygdene i Nordland og Troms (jfr. NIBIOs klassifisering 

– se nedenfor). 

 

Beskrivelse av landskapet i regionen og planområdet 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet «Nasjonalt klassifiseringssystem for landskap». 

Fauske og utredningsområdet ligger i landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og Troms, og 

underregion 32.5: Skjerstadfjorden. Nedenfor er det tatt med utdrag av NIBIOS beskrivelsen av 

denne landskapsregionen:  

 

Regionens fjordlandskap spenner over fem breddegrader; fra Velfjorden sør i Nordland til Altafjorden i 
Vest-Finnmark. Fjordlandskapet er variert underveis, men til tross for en stor geografiske spredning 
er det likevel forholdsvis få ulike fjordtyper i regionen.  
 
Et karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større 

halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp. 

Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i 
landet. Som regel blir høydeforskjellen mellom sjøflate og fjelltopp større dess lenger inn i landet 
fjordene trenger. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer 
rolige avrunda ås- eller lavfjellsformasjoner, f.eks. 32.5 Skjerstadfjorden, til mer alpint ville og 
opprevne tindepreg.  
 
Spredt på fjordenes strandflater eller inne i mer avskjerma dalganger ligger jordbrukets lappetepper. 

Særlig typisk er en smal stripe dyrka mark der små gårdstun med et naust i strandlinja danner 
blikkfang. Før ble gårdene helst drevet i kombinasjon med fiske, i nyere tid også med industri, 
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servicenæringer eller ulike offentlig virksomheter. I barskogskledte fjordområder var kombinasjon 
med båtbygging vanlig, og regionen leverte nordlandsbåter til hele landsdelen. 
 

Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite gjør at lauvskogen gradvis 

gjenerobrer nedlagt jordbruksmark. Særlig påfallende er det langs smale fjordarmer, der vei på 
begge sider av fjorden gir godt innsyn mot strandbremmen på motsatt side. Ved siden av nedlegging 
har det også skjedd en betydelig nydyrking her. Her er flere store jordbruksbygder, med aktiv drift og 
betydelig nydyrking i seinere år. I flere fjordbygder ses også omfattende granplanting. Med sine ofte 
rektangulære former er de godt synlig i bratte fjordlier. 
 

Mye av hovedleia langs kysten går i de ytre regiondeler. Regionens veinett er godt utbygd. 

 

 

 

 
Figur 2: Kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i det aktuelle tiltaksområdet. Tower Hotel 
Fauske ligger i landskapsregion 32 (grønn farge): Fjordbygdene i Nordland og Troms. Underregion er 
Skjerstadfjorden 32.5. Pilen viser hvor tiltaksområdet ligger. 

 

 

Naturlandskapet omkring Fauske 

Fauske ligger ved nordsiden av Fauskevika, som er en fjordarm i Skjerstadfjorden i Saltenregionen. 

Vest i tettstedet ligger Klungsetvika, som er skilt fra Fauskevika av Øyneset. Landskapsbildet i 

området er preget av fjordsystemet, og er i hovedsak åpent og med rolige terrengformer. 

Topografien er vekslende, med slake lisoner og avrundede åsrygger. Langs fjordene er terrenget 

vekslende mellom slake løsmasseforekomster og brattere fjellpartier. Løsmasseflatene er gjerne 

oppdyrket. Lenger bak og i øst har vi brattere fjell som omkranser fjordlandskapet. Vegetasjonsbildet 

i Fauskeområdet er preget av lauvskog, hvor bjørk dominerer. Vesentlige deler av arealet omkring 

fjorden og vika er oppdyrket. I lavlandet fins også åpne arealer, i hovedsak myrområder. Fauske by 

ligger i sørenden av Fauskeeidet, som strekker seg nordover til Sørfold. Store deler av dette eidet 

består av myrarealer som stedvis er oppdyrket.  I østre del av Fauskevika finner vi Finneidet, som nå 

er vokst sammen med Fauske, og er blitt til en bydel. Dette eidet skiller fjorden fra Nervatnet, som 

via en kort elvestubb renner ut innerst i Fauskevika. Landskapet omkring Fauske er meget variert, 

men rolig og uten dramatiske fjell eller andre markante landskapselementer.  
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Figur 3: Topografisk kart av landskapet omkring Fauske. Kart: GisLink  

 

Bylandskapet i Fauske 

I løpet av siste halvdel av 1900-tallet ble Fauske endret fra primært å være et beskjedent tettsted i 

en jordbruksbygd til å bli mer og mer bypreget. Denne utviklingen fortsetter med stor kraft i vår tid. 

Fauske er et trafikknutepunkt mellom E6 og Rv. 90, og en viktig transittstasjon for omlasting av gods 

mellom jernbane og veg som skal fraktes til og fra områdene lenger nord i landet. I tillegg er Fauske 

en viktig handelsby, og industri og annen næringsvirksomhet blir stadig mer variert og omfattende. 

Fauske hotell har sin naturlige plass i dette. 

 

Fauske sentrum er kompakt og bypreget, med en ryddig kvartalsstruktur og med en blanding av 

service, næring og leiligheter. Den indre bykjernen med hotell og kjøpesenter (Amfi), har en 

utstrekning øst-vest som grovt sett kan defineres som området mellom de to rundkjøringene i 

Storgata/E6. Langs denne aksen ligger de tre gatene Rådhusgata, Storgaten og Sjøgata. Nord-sør 

krysses de ovennevnte gater av mindre gateløp som Torggata og Leitebakken. Det må her nevnes at 

bykjernen vokser, og at denne veksten nå først og fremst skjer vestover.  

 

Havnepromenaden er blitt opparbeidet i nyere tid, og har gitt sentrum et visuelt og bruksmessig løft. 

Det samme har opprustingen av Storgaten/E6 gjort, sammen med tilstøtende gateløp og 

plassdannelser. Oppsummert kan en si at byens sentrum nå har en generelt god estetisk og 

bruksmessig standard. Bebyggelsen er en blanding av gammelt og nytt, og det foregår en gradvis 

sanering av eldre bebyggelse til fordel for større nybygg med høyere tomteutnyttelse. Bebyggelsens 

høgde ligger mellom 2 og 5/6 etasjer. Fauske hotell ruver mest i dagens bybilde. I forhold til 

tettsteder/byer i samme landskapsregion vil vi hevde at Fauskes sentrum i dag har et bylandskap 

som framstår som estetisk positivt. 
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Figur 4: Ortofoto av østre del av Fauske sentrum. Foto: GisLink 

 

 

 

 

 Figur 5: Utsnitt av Storgaten sett fra vest. Foto: Google  
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3.1.3 Landskapsverdi  

Av beskrivelsen vedr. bylandskapet og naturlandskapet i Fauske ovenfor (3.1.2) framgår det at både 

naturlandskapet og bylandskapet i tiltaksområdet har positive kvaliteter. Når det gjelder 

naturlandskapet og byens omgivelser ligger kvalitetene først og fremst i den store variasjon og 

mangfold som vi her finner innenfor et geografisk begrenset område (fjorder, ferskvann, vassdrag, 

strender, eider, skog, myrer, fjell og kulturlandskap). Det sentrale bylandskapet har også mange 

positive trekk: Uteområder av en generelt høg standard og en bebyggelse som er variert og som 

ligger innenfor en skala og et formspråk som samlet gir et helhetlig preg.  

 

Vår konklusjon er at landskapsbildet for Fauske by og omgivelser på samme tid både er helhetlig og 

mangfoldig, og med store kvaliteter innenfor sterke overordnede rammer.  

 

På bakgrunn av beskrivelsen og vurderingene ovenfor vil vi derfor sette landskapsverdien i 

planområdet til middels +. 

 

Verdi:  Liten                  Middels                       Stor 

                    

 

 

3.1.4 Omfang 

 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er alternativ uten nye tiltak i planområdet. Som det er beskrevet ovenfor, skal foreslåtte 

endringer som følge av vedtatte arealplaner også inngå i alternativ 0.  

Etter en gjennomgang av kommuneplan og gjeldende reguleringsplan for tiltaksområdet kan vi ikke 

se at disse vil medføre så store endringer i bylandskapet at de vil endre sammenligningsgrunnlaget 

når omfanget av landskapsendringer som følge av tiltaket skal vurderes. 

 
Alternativ 0 er således sammenligningsgrunnlaget for forslaget til reguleringsplan for Tower Hotel 

Fauske, og gir intet omfang – hverken positivt eller negativt.  
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Figur 6: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Fauske sentrum. Orange stiplet strek viser avgrensing av 
regulering for Tower Hotel Fauske. Kulturhus skal etableres på p-plass øverst t.h. 

 
 

Forslag til reguleringsplan for Tower Hotel Fauske 

Nedenstående vurderinger er basert på en gjennomgang av foreliggende forslag til plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse, samt illustrasjoner og fotomontasjer. Vurderingene er todelt; 

nærvirkning (byen og bystranda) og fjernvirkning (standpunkter i landskapet omkring Fauskevika). 

Til slutt har vi sammenstilt vurderingene i en felles matrise.  

 

Nærvirkning 

I et kompakt byområde vil en både måtte vurdere de visuelle virkningene av foreslåtte enkelttiltak og 

bestemmelser, og samtidig se på om disse også vil påvirke byens helhetsbilde i vesentlig grad. En må 

ha fokus på byens eksisterende landskapskvaliteter og vurdere om disse blir endret positivt eller 

negativt som følge av forslag til planendringer og nye bestemmelser.  

 

Viktige visuelle elementer i en by vil blant annet være gatestruktur, plassdannelser og torg, 

grøntarealer, sjøfronter/strandlinjer og bygningenes arkitektoniske uttrykk med former, volumer, 

byggehøgder, farger og materialbruk.  

 

Prosjektet Tower Hotel Fauske består av to bygninger: Kulturhus og hotellbygg. Kulturhuset ligger i 

byens gatestruktur - på et område som i dag er opparbeidet til parkeringsplass. Hotellet skal bygges 

på en fylling ute i fjorden, og vil ligge tilnærmet fysisk løsrevet fra byens elementer og struktur. I det 

følgende vil vurderingene av konsekvenser for landskapsbildet i all hovedsak omhandle hotellbygget. 
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Kulturhuset vil få en plassering, størrelse og omfang som langt på veg er tilpasset og underordnet 

byens struktur og bygningsvolumer. Kulturhuset er naturlig nok foreslått utformet som et bygg som 

skal signalisere hva bygget inneholder og derved bevisst er formgitt for å skille seg ut fra den øvrige 

bebyggelsen. Hotellets plassering, størrelse og utforming vil imidlertid påvirke byens og områdets 

landskapsbilde på en mye mer inngripende måte. Tower Hotel Fauske er i norsk sammenheng et 

enestående og spektakulært bygg, som i tillegg skal plasseres i et landskap hvor bygg med en slik 

høgde og form ikke har eksistert fram til i dag. Byggets form, plassering og størrelse introduserer en 

skala som vil medføre at byens øvrige bebyggelse visuelt sett vil bli underordnet. Et viktig spørsmål 

vil være hvilke landskapskonsekvenser dette vil ha for bykjernen, dvs. hotellbyggets nærområde.  

 

Det er positivt at hotellbygget vil bli liggende løsrevet fra dagens bylandskap. Bygget griper ikke 

fysisk inn i bykjernen, noe som gjør at byens strukturer og bygningsmiljø ikke blir endret eller 

forringet. Hotellet vil derfor bli å betrakte som en fysisk nabo til byen og ikke en integrert del av den.  

 

Bygningens dimensjoner vil imidlertid gjøre at hotellet fra mange standplasser i byen og dens 

nærområde visuelt sett vil bli oppfattet som en del av byen. Hotellets skiveform gjør at bygningen 

sett fra «landsiden» i nord vil framstå som en høg og smal bygningskropp. Hotellets visuelle omfang 

vil imidlertid øke når en flytter seg lenger mot øst eller vest. Det er fra standplasser i de østre og 

vestre deler av sentrum, og hvor bygningen ikke er visuelt løsrevet fra byens bebyggelse (i 

forgrunnen) at bygningen vil bli oppfattet som mest ruvende. Innenfor det geografiske området som 

vi vurderer som bygningens nærområde er det spesielt viktig hvordan bygningen oppleves rent 

arkitektonisk. Gjennom arbeid med fotomontasjene mener vi at dette vil være innenfor en avstand på 

omtrent 600 meter fra bygningen. En lett og transparent arkitektur vil redusere den massive 

nærvirkningen som et så stort bygg vil ha fra deler av nærområdet. Tower Hotel Fauske er en 

bygning med høg transparens. Dette bidrar positivt når omfanget skal vektes på KU-skalaen.  

 

Fjernvirkning 

Selv om hotellet er høgt og ruvende, vil den visuelle virkningen av den avta sterkt med avstanden til 

bygningen. Når en ser hotellet (eller deler av bygningen) fra lengre avstand enn de nærmeste 

områdene rundt Fauskevika, vil den sees som et «fyrtårn»; et landemerke som lett kan observeres, 

men som likevel vil ha mindre påvirkning på det store landskapsbildet. Det vises her til figur 11 

nedenfor som er en fotomontasje hvor vi ser hotellets smale gavl sett fra E6 på sørsiden av 

Fauskevika. Stedet ligger 2,3 km fra hotellet, målt i luftlinje. I figur 13 ser vi bygningens «bredside» 

fra ca. 3,7 km. avstand i vest.   

 

Vi har valgt ut i alt 4 kartfestede standpunkter rundt Fauskevika for å visualisere virkningen av 

hotellet. De fleste av disse representerer byggets fjernvirkning. Det vises her til figurene 10 - 13 

nedenfor. Det er viktig å påpeke at bildene bare viser et lite utsnitt av det landskapspanoramaet som 

våre øyne ser i virkeligheten. Ved å studere disse illustrasjonene og vurdere hotellets fjernvirkning på 

landskapsbildet, vil vi kort sammenfatte dette slik: Hotellet blir et landemerke, og sees godt fra alle 

de valgte standpunktene. Vi ser også at når avstanden til hotellet overstiger ca. 1,5 km så vil byggets 

virkning på landskapet være beskjeden.  

 

Et landemerke og signalbygg av denne karakter setter Fauske «på kartet» og vil representere en 

milepæl på reisen gjennom Nord-Norge, samtidig som det også representerer et visuelt inngrep i 

dagens landskapsbilde. Hotellets enkle form og lette uttrykk gjør imidlertid at det på avstand vil gi et 

nøytralt og lite krevende inntrykk. 
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Omfang – oppsummering og konklusjon 

Oppsummert vil vi vurdere omfanget av landskapsvirkningene av Tower Hotel Fauske slik: 

 

Nærvirkningen vurderes å gi et omfang som vil være lite til middels negativt for landskapsbildet. 

Begrunnelsene for dette er at bygningen vil framstå som en dominerende vegg i nærmiljøet i deler av 

hotellets nærområde. Da er det i positiv retning tatt hensyn til de transparente fasadene og at 

bygningen ikke fysisk bryter opp eller forringer det eksisterende bysenteret.  

 

For fjernvirkningen vurderes omfanget for landskapsbildet å være mellom nøytralt og lite negativt. 

Begrunnelsene for dette er at vi ser at hotellet fra enkelte standpunkter hvor «bredsiden» er 

eksponert vil være noe dominerende og bli oppfattet som et negativt element i landskapet omkring 

Fauskevika (eller lenger unna). Det positive ligger i at et slikt landemerke med sin enkle form på 

samme måte som et fyrtårn også vil tilføye et spennende menneskeskapt element i Saltens 

fjordlandskap.  

 

 

Når vi oppsummerer og vurderer både nær- og fjernvirkning samlet for dette tiltaket, vurderer vi at 

tiltaket Tower Hotel Fauske betyr et lite negativt omfang for landskapsbildet i området.  

 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt                                               
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Figur 7: Tower Hotel Fauske - utkast til plankart. 
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Figur 8: Tower Hotel Fauske -  fotomontasje i fugleperspektiv av hotell og kulturhus. Finneid og Nervatnet 
sees i bakgrunnen. 

 

 

 
Figur 9: Tower Hotel Fauske -  fotomontasje av hotell og kulturhus sett fra Fauskevika (sørøst).  
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Figur 10: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra Finneidgata. Avstanden til hotellet er 1,3 km. 

 

 

 

 
Figur 11: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra E6 ved Hamran 
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Figur 12: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra strandsonen ved muséet 

 

 

Figur 13: Tower Hotel Fauske - fotomontasje sett fra krysset Lundvegen/Knurvikvegen. 
Standplassen ligger ca. 3.7 km. fra hotellet 
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3.1.5 Konsekvenser for landskapsbildet 

De samlede konsekvenser for landskapsbildet er en sammenstilling av landskapets verdi og omfanget 

av inngrep. Til denne vurderingen benyttes konsekvensviften som er vist i Metodikk i kap. 2.1.  Vi får 

da følgende konsekvens for landskapsbildet: Ubetydelig til liten negativ konsekvens (-). 

 

 

 

                           

                                                                                           
                                                                          

 

Figur 14: Konsekvensvifte Tower 
Hotel Fauske 

Når landskapsverdien er vurdert 
til middels + og tiltaket har et lite 
negativt omfang, vil tiltakets 
landskapskonsekvens være 
ubetydelig til liten negativ.  


