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Kraftledningssaker kan være kontroversielle og konfliktfylte, og mye av motstanden skyldes 
den estetiske og visuelle virkningen inngrepene vil ha på landskapet. Likevel har det vist seg 
vanskelig å fastsette kriterier for hvor mye en kan belaste landskapet, og konsekvensen kan bli 
at de estetiske og landskapsmessige forholdene blir uforholdsmessig nedprioritert i forhold til 
målbare kostnader. 

Hensikten med denne publikasjonen er å gi et teoretisk grunnlag for å forstå og forholde 
seg til kraftledninger og estetikk, landskap og landskapsopplevelse på en systematisk måte. 
Det redegjøres for ulike metodiske tilnærmingsmåter innenfor ulike fagtradisjoner og det 
legges betydelig vekt på begrepsforståelse i forbindelse med landskap og estetikk. Metoder for 
overordnet landskapsbeskrivelse har vært relativt utførlig behandlet de senere år. Disse meto
dene er gjengitt sammen med noen metodekritiske merknader. 

Ulike metoder for å beregne den økonomiske verdien av miljøgoder drøftes i forhold til 
estetikk og landskap, med de prinsipielle og metodiske vanskeligheter knyttet til dette. 

Publikasjonen reiser spørsmålet i hvilken grad kabling av kraftledninger for å tilgodese 
landskapsmessige og estetiske forhold bør betraktes som en del av de allmenne samfunnskost
nadene. Her kan det dreie seg om å gi en interesse legitimitet ved at samfunnet direkte eller 
gjennom utbyggeren bærer kostnaden, på samme måte som enkelte andre miljøinteresser har 
fatt en betydelig grad av legitimitet ved at det stilles absolutte krav til utslipp, forurensning 
osv. Tallfesting av grenseverdier for å styrke en interesses legitimitet kan være et argument for 
å gjøre det samme når det gjelder estetiske verdier, til tross for alle innvendinger av viten
skapsteoretisk og metodisk art. 

Publikasjonen tar også opp spørsmålet «hva gir oss mest miljø for pengene?» når det gjel
der kabling. Skal man prioritere kabling av de mange små ledningene, eller færre, men store 
og landskapsmessig dominerende? Det konkluderes med at konfliktene i tiden framover tro
lig i stor grad vil dreie seg om det midlere spenningsnivået og det foreslås at en ser spesielt på 
132 kV-ledningene videre. 

I behandlingen av landskapsmessige spørsmål skilles det mellom et overordnet nivå og et 
mer detaljert nivå. Ulike aspekter ved forholdet mellom landskapet, inngrepet og betrakteren 
belyses, som kontrast, form, farge m.m. Kraftledninger som inngrep og landskapsbelastning 
blir vurdert i forhold til landskapets visuelle kapasitet, visuell dominans, kontrast og skala. 

Fra et praktisk synspunkt er det ønskelig å utvikle et mer systematisk metodeverktøy. Det
te vil gi estetiske og landskapsmessige forhold større tyngde i beslutningene, og en vil bedre 
kunne skille mellom grader av konflikt fra sak til sak. Denne publikasjonen lanserer ikke 
noen ny ferdig metode, men ser på svakheter ved de metodeverktøy som i dag brukes for å 
beskrive estetiske og landskapsmessige konflikter i kraftledningssaker. Hovedinntrykket er at 
disse har en tendens til i for stor grad å undervurdere nærmiljøkonfliktene. Denne publika
sjonen viser at nærhet i form av innvirkning på og konflikt med nærmiljøer ofte utløser stort 
konfliktnivå. I kraftledningssaker anbefales det derfor å legge relativt større vekt på å beskrive 
og vurdere disse estetisk-visuelle landskapskonfliktene enn tilfellet synes å være i dag - om 
nødvendig på bekostning av konflikter som ligger utenfor bebyggelse og ferdsel. 
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Innledning 

Flere og hardere konflikter i forbindelse med søknader 
om konsesjon for elektriske anlegg, og økende krav om 
kabling av luftledninger, er bakgrunnen for at NVE har 
gjennomført et prosjekt for å sammenligne kostnads- og 
driftsaspekter ved valg mellom luftledning og jordkabel. 
Dette er fulgt opp med prosjektet «Miljøkriterier for 
valg av kabel». Her forsøker man på basis av tekniske, 
økonomiske og miljømessige forhold å utvikle miljø
kriterier for når kabling kan vcere aktuelt. Hensikten 

er å gi NVE et godt faglig grunnlag for å ta avgjørelser 
om kabling i forbindelse med konsesjonssøknader. 

Kabling er ofte en dyr løsning, og alle krav om kab
ling kan ikke etterkommes - til det er de foretaksøko
nomiske og/eller samfunnsøkonomiske konsekvensene 
for store. Det er derfor nødvendig å finne kriterier for 
når krav skal kunne betraktes som legitime, og når de 
må avvises. 

Vi mangler målbare grenseverdier som kan tjene 
som kriterier i spørsmål som gjelder landskap og este
tikk. Med tanke på hvilken vekt det er rimelig å tilleg

ge slike spørsmål i kraftledningssaker, er dette et para
doks. Denne rapporten drøfter grunnlaget for å kunne 
finne fram til nivåkriterier for estetikk og landskap. 
Temaet er vanskelig, og det er ikke lett å bli enige om 
sammenlignbare kriterier. I denne fasen er det derfor 
lagt stor vekt på å peke på de teoretiske aspektene ved 
slike miljøkriterier. 

Mye av det som til nå har vcert skrevet om landskap 
og kraftledninger, har hatt en «intuitiV» karakter og har 

Kraftledninger oppleves av mange som noe som 
skjemmer omgivelsene sterkt. Når er konflikten så 
stor at det er riktig å legge Ledningen i kabel? 
Alnabru. Foto: Einar Berg 

manglet dyptgående begrunnelser. Selv om det er 
publisert mye verdifullt om formingsretningslinjer og 
prinsipper for landskapstilpasning, er det behov for en 
grundigere gjennomgang av de teoretiske forutsetning
ene. Ved vurdering av kabling er dette spesielt viktig, 
da det i forhold til trasetilpasning o.l. i stor grad dreier 
seg om en enten/eller-situasjon. Kravet til dokumenta
sjon for beslutningene blir dermed skjerpet. 

Dersom det i det hele tatt skal vcere mulig å utvikle 

miljøkriterier for estetikk og landskap ved valg av 
kabel, er det nødvendig å ha en felles grunnleggende 
begrepsforståelse. Rapporten inneholder derfor en 
grundig drøfting av landskapsbegrepet. 

Å studere landskapsfaktoren er på mange måter 
som å betrakte en slepen stein. Ved å vende på steinen 
kan vi studere dens ulike fasetter og flater, og vi ser at 
det ikke er tilfeldig hvordan disse står i forhold til 
hverandre. Men det er bare steinens overflate som kan 
betraktes. Steinens indre er utilgjengelig, og dersom vi 
knuser den for å komme inn til kjernen, oppnår vi 

bare at steinen ødelegges uten at vi blir klokere. Den 
som betrakter steinen, vil likevel føle at en ser steinen 
slik den faktisk er, uten å reflektere ncermere over det. 

På lignende måte vil vi i denne rapporten behandle 
landskapsfaktoren - vi vil drøfte de ulike fasettene som 
et middel til å forstå landskapet og dets estetiske 
dimensjoner. Selv om vi ikke vil kunne avdekke noen 
«skjule kjerne», bør en slik betraktningsprosess likevel 
kunne bidra til en helhetlig forståelse av hva det er vi 
snakker om. 

leoretisk og rnetod1sk grmml.ag 
,.. ' . • ,./,I • 
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I kapittel 2 behandler vi landskapsbegrepet og peker 
på ulike innfallsvinkler og betydninger som har veen 
brukt i arealplanleggingen. At det finnes ulike til
ncermingsmåter, gjør det vanskeligere å bruke land-



skapsbegrepet. Samtidig er det av verdi å kunne til
nærme seg begrepet fra flere sider. Landskapet har på 
den ene side en naturgeografisk og økologisk dimen
sjon - uavhengig av mennesket som betrakter - og 
på den annen side en estetisk-visuell dimensjon, der 
menneskets opplevelse av landskapet er sentralt. I den 
sammenheng redegjøres det for hvordan landskapet og 
opplevelsen av det kan forstås som en synsmåte, en 
metafor. Det gjøres grundigere rede for forståelsen av 
landskapet som metafor i et vedlegg som er skrevet av 
Anne Katrine Geelmuyden. 

Derved reises også problemet om forholdet mellom 
landskapsverdi og landskapsopplevelse. Hvordan kan 
slike forhold beskrives slik at innholdet er mest mulig 
omforenet og konsistent? Et spesielt problem i denne 
sammenheng er metoder for økonomisk verdsetting av 
landskap. I kapitlet gjennomgår vi og drøfter gyldighe
ten av noen av metodene som er blitt tatt i bruk de 

senere år. 

1 J I 

Et problem ved landskapskonflikter er at de kan berøre 
forhold på svært ulike nivåer. Landskapet har en over
ordnet karakter, og i enkelte tilfeller kan hovedkonflik
ten gjelde landskapsverdier av mer generell art som 
verneinteresser, sjeldne forekomster, biologisk mang
fold osv. Samtidig er det de visuelle og estetiske kon
fliktene knyttet til kraftledninger, og den detaljerte 
plasseringen og utformingen disse, som i stor grad 
bestemmer konfliktnivået. Ofte er det også tale om 
forskjellige aspekter som ikke uten videre kan sam
menfattes i en enkel fellesnevner. Vanskeligheten består 
da i å kunne foreta en total vurdering av konfliktom

fanget både på et overordnet og et detaljert nivå. 
I denne rapporten har vi valgt å beskrive de ulike 

nivåene hver for seg. I tredje kapittel behandles land
skapets verdier og analysedimensjoner på et overord
net nivå. I Norge arbeides det for tiden mye med å 
utvikle et enhetlig system som ordner landskapet hie
rarkisk fra regionnivå og nedover. Inndelingen baserer 
seg i stor grad på de verdikategorier som ble beskrevet 
under Nordisk Ministerråds prosjekt Natur- og kul
turlandskapet i arealplanleggingen, og spesielt begre
pene helhet, variasjon/mangfold og intensitetlinntrykks
styrke. Landskapsverdien bestemmes etter hvordan 
landskapet fremtrer langs alle disse tre dimensjonene. 
I denne rapporten er det valgt å ta utgangspunkt i de 
opprinnelige kategoriene som er beskrevet i det nor
diske prosjektet: representativitet (typiskhet), sjelden
het, mangfold, urørthet, egenverdi og pedagogisk 

I 

verdi. Det blir drøftet hvilke utslag kraftlinjeinngrep 
vil ha på de ulike variablene. Representativitet, sjel
denhet og iscer urørthet synes å vcere de viktigste årsa

kene til konflikt. 

,, ,. 'l1'j ·'}1 

I fjerde kapittel blir de mer detaljerte problemstillinge
ne knyttet til visuelle og estetiske konflikter tatt opp. 
Hvilke forhold og egenskaper ved en situasjon er det 
som kan gi opphav til konflikt? Her kommer mennes
kets egenskaper som betrakter sterkere inn og er mer 
utslagsgivende enn på det overordnede nivået. Det kan 
være problematisk å skille mellom det betraktende 

subjektet, det opplevde landskapet (omgivelsessituasjo
nen) og inngrepsobjektet (kraftledningen). Vi har like
vel valgt et stykke på vei å gjøre et slikt analytisk skille 
for å kunne sette søkelys på hver enkelt egenskap og 
dens betydning for virkningen av inngrepet. I de fleste 
sammenhenger har det vært fokusert mindre på disse 
forholdene enn på de mer overordnede landskapskon
fliktene. Disse problemstillingene er derfor inngående 
drøftet i denne rapporten. Noen konsekvenser for 
kraftledningskonflikter er antydet under behandlingen 

av de enkelte faktorene i kapittel 4; både de som knyt
ter seg til mennesket som betrakter, landskapets tåleev
ne og kontrast-samspill. Ikke alle faktorer har like stor 
betydning, og noen forhold er mer relevante når hen
sikten er å formulere spesifikke miljøkriterier. 

Som et ledd i prosjektet har det vært gjennomført 
en observasjonsstudie av hvordan avstanden til en 
kraftledningsmast virker inn på hvor dominerende 
synsinntrykket av masten er. Undersøkelsen er gjengitt 
som vedlegg til rapporten. Den synes å bekrefte at gra

den av visuell påvirkning ikke avtar linecert, men 
sprangvis som en funksjon av høyden på den observer
te gjenstanden. 

Noe som gjør det ytterligere komplisert å finne kri
terier til bruk ved visuelle og estetiske konflikter i 
kraftledningssaker, er at kraftledninger med forskjellig 
spenningsnivå kan gi opphav til nokså ulike konflikter. 
En ruvende 420 kV-mast dominerer omgivelsene i 
kraft av sin størrelse. Ved en 22 kV-ledning er det gjer
ne mer et rotete og forstyrrende trasebilde enn størrel
sen som skaper konflikt. Dette vil samtidig være for

skjellig fra den ene landskapssituasjonen til den andre. 
Rapporten tar utgangspunkt i at det er mulig å beskri
ve enkelte typekonflikter, men at dette vil være et 
nokså omfattende arbeid. Innenfor rammen av dette 
prosjektet har det ikke latt seg gjøre, og problemstil
lingen er bare kort berørt i metodekapitlet. 



0 {> fl'l 
Det er ikke lett å lage gode og holdbare kriterier for å 
beskrive graden av visuell og estetisk konflikt, som 
samtidig er enkle. Samtidig vil det være uheldig åla 
være å forsøke å beskrive konfliktnivået på en systema
tisk måte. Det viser seg dessverre at forhold som bare 
beskrives verbalt, lettere blir oversett enn forhold som 
tallfestes (se bl.a. diskusjonen om økonomisk verdset
ting av landskap i kapittel 2). Nivået på den estetiske 
og landskapsmessige konflikten kan imidlertid antydes 
ved hjelp av en form for sjekkliste, som tar i bruk ulike 

indikatorer. En slik sjekkliste bør imidlertid ikke bestå 
bare av en verdimatrise (tabelloppstilling som gir tall
karakterer til å beskrive verdier og konflikter), men bør 

også inneholde bilder/visualiseringer og en kortfattet 

verbal beskrivelse av konflikten. 
En stor del av arbeidet har vært å studere litteratur 

som finnes om emnet. Det foreligger mye interessant 
stoff for lesere som ønsker å gå grundigere inn i pro
blemstillingene. I rapporten henvises det fortløpende 
ril relevant litteratur, og bak i boka er det en samlet 
litteraturoversikt. 

Emma Hjorth, Bærum 
Foto: Einar Berg 





Teoretisk og metodisk grunnlag 
for å beskrive landskapsverdier og 

bedømme inngrepskonflikter 

Landskapet som begrep 
i arealplanleggingen 

Drøftingen av landskapsbegrepet og problemstillinger 

knyttet til det, bygger i stor grad på Anne Katrine 

Geelmuydens doktoravhandling om landskapsopple
velse og landskap (Geelmuyden 1989) . 

Jackson (1984) har i en analyse av landskapsbegre

pet pekt på at det i stor grad bygger på ~n mer enn 

300 år gammel kunstnerrettet forståelse. Forstått på 

denne måten har begrepet hatt betydning for hage- og 

landskapsarkitekturen langt inn i vår tid. Jackson 
mener imidlertid at en slik forståelse av begrepet er 

utilstrekkelig i vår tid fordi det i for liten grad tar med 

økologiske og miljøpsykologiske aspekter. 
Turner (1983) trekker fram tre ulike betydninger av 

landskapsbegrepet: 

1. Landskapet som malerisk fremstilling 

(felles med Jackson) 

2. Landskapet som geologisk utviklet 
landskapstype 
(geografisk typolog isering) 

3. Landskapet som arena for planlegging 
og formgiving 
(normativ betydning) 

Varianter av betydning nr. 2 vil legge større vekt på 

biotiske faktorer og økologisk dynamikk. Rommetveit 

(1979) definerer f.eks. landskapet som «et avgrenset 

område med naturformer og livsformer». Gabrielsens 

J ohannes Flintoe: Myrhorn i Jostedal (1822-35) . Et landskap 

rikt på klassiske elementer som beskriver landskapsbildet. 

Foto: J Lathion, ® Nasjonalgalleriet. 

(1973) ofte siterte definisjon av landskapet er også 

beslektet med dette: 

«Landskapet er det totale kompleks av JYsiske elemen
ter innen et gitt område. Menneskeverk, uansett utfor
ming og karakter vil, der de opptrer, være en del av et 
landskap. Når et menneskeverk føres inn i et landskap, 
fordrives ikke et stykke landskap. Det som skjer er at 
landskapet forandrer karakter. » 

Geelmuyden (1989) legger vekt på landskapets 

semiologiske aspekt, dvs. hvordan begrepet 'landskap' 

fylles med et innhold avhengig av historisk utvikling, 
kultur og personlig oppfatning. Hun skjelner mellom 

'landskap' som «den språklig uttrykte visuelle oppfat
telsen av et areal» og betegnelser som 'område', ' land' 

og 'villmark' , som hun mener betegner selve det fysiske 
objektet slik det kan oppleves som landskap. 

Gjennom en historisk kritikk av utviklingen av 

landskapsbegrepet og betydningen av det viser Geel

muyden (1989 b) at det vesentlige ved 'landskapet', ja, 

hele dets eksistensberettigelse som ide, nettopp er 
landskapets evne, estetisk sett til å oppheve skillet mel

lom det opplevende subjekt og det opplevde objekt 

(omgivelsene). I vedlegget presiseres det hva som ligger 

i denne påstanden. 
For vårt formål er det viktigste at ulik forståelse av 

landskapsbegrepet innenfor og mellom fagdisiplinene 

kan føre til forskjellig vektlegging av og fokusering på 

problemet. I norsk fagtradisjon finnes det minst tre 

ulike tilncerminger til landskapsbegrepet: 

LI 

Det naturgeografiske landskapsbegrepet legger hoved

vekten på landskapets tilblivelse og fysiske form. 

Naturfenomener som glasialavleiringer, meandere, 
endemorener og foldningsbergarter blir hovedkriteriet 
for å fastsette verdien av landskapet. Det legges vekt på 

klassiske verdikriterier som typiskhet og sjeldenhet, 
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Figur 1: Edandskapsøko!ogisk system (Faug!i et al. 1986) 

pedagogisk og vitenskapelig verdi m.m. Landskapet 
analyseres f.eks . med hensyn til storformer, mindre for
mer (terrengformer) og vannsystemer (se f.eks. Faugli 
et al. 1986). De visuelle og opplevelsesmessige aspekte
ne er i stor grad nedtonet til fordel for landskapet som 
naturfysisk fenomen uavhengig av mennesket som 
betrakter og aktør. Analysen er i hovedsak innrettet 
mot naturlandskapet. 

Landskapsøkologien er opptatt av ulike strukturer som 
til sammen utgjør omgivelsene i form av et økosystem, 
og spesielt hvordan funksjoner og samspill mellom 

komponentene i systemet arter seg (se figuren neden
for) . I en landskapsøkologisk tankegang er det «helhe
ten» i naturen og ikke bestands- og eiendomsgrenser 
som er avgjørende for hvordan arealene skal forvaltes. 
Perspektivet er dessuten i større grad lagt på samspillet 
mellom komponentene som opptrer i et system, enn 
på opphavet og forekomstene. Verdien av landskapet 
som ressurs og økosystem vektlegges (sikring av de 
komponentene som opprettholder en ønsket økologisk 
balanse eller urvikling). Mangfold og variasjon er vikti
ge verdikriterier. Det funksjonelle perspektivet vektleg
ger mennesket mer som sosial aktør enn som visuell 
betrakter av sine omgivelser. Analysen er i stor grad 
rettet mot naturkomponentene og den tradisjonelle 
menneskelige aktiviteten i landskapet. 

LI 

Landskapsarkitekturen bygger i stor grad på en tradi
sjon som vektlegger landskapets visuelle kvaliteter. I en 

I 
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mer moderne og videre fortolkning inngår også natur
geografiske og økologiske komponenter i større eller 
mindre grad. Selv om man ofte snakker om 'landska
pets egenverdi', dreier det seg likevel stort sett om en 
visuell verdi som kun eksisterer gjennom en (mennes
kelig) betrakter. At hovedvekten er lagt på det visuelle, 
avspeiler hvor viktig synssansen er for hvordan men
nesket oppfatter omgivelsene og orienterer seg i dem. 
Synet gir også best mulighet for å systematisere inn
trykk. Lukt, hørsel og følelse er sanser som stort sett 
har en mer begrenset romlig rekkevidde, og som ikke 
er like lette å beskrive systematisk. Typisk nok er lyd 
(støy) et fenomen som langt på vei analyseres løsrevet 
fra analysen av landskapet. 

Den visuelle ressursen er ikke lett å måle. Likevel er 
det uomrvistelig at menneskets visuelle inntrykk av 

omgivelsene har en sterk og ofte likeartet kraft. Ved en 
visuell og estetisk beskrivelse av landskapets verdi leg
ges det ofte større vekt på estetiske analysebegreper 
som helhet, orden og skala enn på f.eks . ressursforbruk 
og pedagogisk verdi. I og med at landskapsverdi etter 
hvert har fått et nokså vidt innhold, omfatter det også 
ofte begreper som sjeldenhet, typiskhet og 
mangfold/variasjon. En dimensjon som identitetsverdi 
i landskapet har etter hvert fått økt oppmerksomhet i 
landskapsplanleggingen. 

'do w t · 'næ•·wi11gs1'1åte 

Naturgeografiske, landskapsøkologiske og visuell-este
tiske tilnærmingsmåter indikerer ulike retninger og 
vektlegginger ved analyse av landskap. Men de Reste 
som i dag arbeider med slike spørsmål benytter en 
kombinasjon av de tre tilnærmingsmåtene. I denne 
rapporten legges det vekt på landskapsforståelse ut fra 
en estetisk-visuell tilnærming. 



Menneskeverk endrer landskapets karakter, men fordriver det ikke. 
Steintipp og kraftledning ved Beinhelleren i Evanger. 
Foto: Knut Ove Hillestad 

Det er to hovedårsaker til dette: 
1. Landskapet som natur og økosystem blir analysert 

innenfor andre fagområder (naturvern, dyreliv og 
vilt, fisk og fiske, vegetasjon og flora, geologi osv.), 
f.eks. i konsekvensutredninger. De naturbaserte ver
diene blir derfor ivaretatt i forvaltningen på bedre 
måte enn landskaper som visuell ressurs. For mange 
av de naturbaserte verdiene er man blitt enig om 
fysiske målkriterier (anslister, dokumentasjon av 
sjeldenhet, fangststatistikk). 

2. Samtidig som det åpenbart er de visuelle landskaps
konfliktene som dominerer når allmennheten pro
testerer mot kraftledninger i luftspenn, er det van

skelig å finne pålitelige kriterier og «målverdier» for 
konfliktnivået. Dette paradokset gjør at visuelle 
konflikter lett tillegges langt mindre vekt enn den 
betydningen de har for de berørte parter skulle tilsi. 

Den estetisk-visuelle tilnærmingen må ikke oppfattes 
for snevert. Spesielt på overordnet nivå er det innbakt 
økologiske og naturbaserte komponenter (nasjonale og 
regionale verdier). Hovedvekten i denne rapporten vil 
bli lagt på å analysere landskapets visuelle forhold på 

nivåene under det regionale for åta tak i de konkrete 
problemene som oppstår i møtet mellom det nære 
landskapet og kraftledningsprosjektet. Det er først og 
fremst på dette nivået det er aktuelt å vurdere eventuell 
kabling. Samtidig er det på dette nivået at de viktigste 
teoretiske og metodiske aspektene ved landskapsanaly
sen kan drøftes mest grunnleggende. 

Landskapsestetikk 
og landskapsopplevelse 

Forskningen om landskapsestetikk har vært økende 
de siste 30-40 årene. Fra å være et tema innenfor 

landskapsarkitektur og planlegging er landskapseste
tikken i dag en egen vitenskapelig disiplin under psy
kologien: omgivelsespsykologi eller miljøpsykologi. 

I en generell kritikk av forskningsfeltet rettet Apple
ton (1975) søkelyset mot det han kalte «det teoretiske 
vakuum» innenfor landskapsestetikken. Som et svar 

på denne kritikken presenterte Zube et al. (1982) en 
systematisk oversikt over all aktuell forskning i den 
foregående 20-årsperioden. I en oppfølgende artikkel 
deler Zube (1984) den undersøkte forskningen inn i 
tre «paradigmer» eller tilnærmingsmåter, hvert med 
sine bestemte teoretiske forutsetninger: ett som har 
sitt utgangspunkt i landskapsplanlegging som profe
sjon, ett som preges av et behavioristisk (atferdspsyko
logisk) perspektiv, og ett som tilhører en humanistisk 
tradisjon. 



forskning med utgangspunkt 
J I I A I ·- i I () c. . 

Denne forskningen prøver å beskrive og forklare este
tisk verdi i landskapet som en funksjon av ulike egen
skaper ved landskapet som visuell form. «Landskaps
bildet» forstått som det visuelle helhetsinntrykket 
bestemte landskap gir, er det primære målet for under
søkelsen. 

Verdsettingskriteriene er sjelden eksplisitte, men byg

ger på lange tradisjoner innenfor landskapsarkitekturen. 
Den økende interessen for landskapsestetikken fører 
imidlertid til at kriteriene utvikles i takt med nye tider, 
samtidig som det trekkes inn begreper fra geografi og 
økologi. Kriterier som er fremkommet gjennom denne 
typen forskning, er f.eks. grad av variasjon, kompleksi
tet, helhet, enhetlighet (i farge mv.) , tekstur (overflate
mønster), terrengformer, vegetasjon, linjer og punkter. 
Vann far gjerne en særlig status. Viktige representanter 
for denne forskningen er Litton ( 1972) og Bruun 
(1983). 

I 
I 
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Denne forskningen preges av at den ser menneskets 
biologi som årsak til våre landskapsestetiske preferan
ser. Det som undersøkes, er enten uttalte landskapspre
feranser eller observert atferd i omgivelsene. Det arbei
des ut fra hypoteser om medfødte (genetisk overførte) 
behov; f.eks. behov for et minimum av informasjon til 
å kunne orientere seg i landskapet (Sorte 1992, Kaplan 
1987), behov for omgivelser som gir muligheter for 
skjul og overblikk (Appleton 1975 b), og behov for 
omgivelser som domineres av «natur» (f.eks. Ulrich 
1983). Gjennom denne forskningen har man delvis 
fatt bekreftet kriterier som tradisjonelt brukes innenfor 
landskapsarkitekturen; f.eks . kriteriene variasjon og 
kompleksitet og kriteriene naturnærhet og opprinne
lighet. Andre kriterier har kommet til, f.eks. graden av 
«mystery» (Kaplan & Kaplan 1989). 1 

Noe av den omgivelsespsykologiske forskningen har 
også konkludert med at en kulturelt betinget evne til å 
«lese» mening i elementer i landskapet, har betydning 
for hvordan landskapsverdien oppleves (f.eks. Martin
dale, Moore & West 1988). 

wmm;w 
I Det er ikke enkelt å finne et godt norsk begrep for «mystery». 
Nærmest ligger begreper som «mystikk» og «forventning». 

I 
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Denne forskningen baserer seg ofte på inngående 
refleksjoner over «landskapets» vesen og betydning. 
Den har ikke alltid estetikken som innfallsvinkel, og 
som regel er det heller ikke formålet at den skal kunne 
anvendes i planleggingen. «Resultatene» fremstår like 
ofte i poetisk som i kritisk eller vitenskapelig språk
drakt, og det legges vekt på momenter som landska
pets betydning som symbol på hjemsted og tilhørighet, 
og som motpol til stress og mas i byen. Eksempler på 
denne forskningen er Meinig (1979), Jackson (1970, 
1984) og i den senere tid forskningen innenfor land
skapsarkitektur (Geelmuyden 198%, Jørgensen 1989) . 

K i i '·k Ill dm eksisterende farskuingen 

Zube (1984) konkluderer med at forskningsfeltet mer 
er preget av et teoretisk mangfold enn av å være i et 
vakuum. Han er opptatt av at det mangler en overgri
pende teori som kan forene eller i det minste bestem
me forholdet mellom de eksisterende tilnærmingene. 
Veien til en slik teoretisk overbygning mener Zube 
mest sannsynlig vil være å finne innenfor humanistisk 
forskning. 

Forskningen er primært opptatt av å komme fram til 
kriterier for landskapsestetikk, slik at estetikken kan 
brukes i standardiserte planprosedyrer (f.eks. konse
kvensvurderinger). Den har imidlertid også et aspekt av 
legitimering: den vil føre bevis for at landskapsestetik
ken slik den forvaltes av landskapsarkitekturen, har en 
berettiget plass i planleggingen. Dette behovet for legiti
mering har bidratt til fremveksten av den behavioristis
ke omgivelsespsykologiske forskningen om landskaps
estetikk. Mye av denne forskningen er opptatt av å 
dokumentere og forklare at estetiske preferanser hos all
mennheten er naturbestemte (det som ansees som 
«naturlig» har en tendens til å unndra seg kravet om 
legitimering) . Den humanistiske forskningen betrakter 
landskapet mer som et kulturelt fenomen, og er opptatt 
av mer generelt å utvikle forståelsen av landskapet uav
hengig av arkitektur og planlegging. 

I en kritikk av Zube (1984) og Bourassa (1991), 
som også forsøker å fylle «det teoretiske vakuum» i 
landskapsestetikken, hevder Carlson (1993) at alle for
søk på å skape en teoretisk overbygning hittil har 
manglet legitimerende kraft. Han mener årsaken ril 

dette er at vitenskapelige teorier ikke er egnet til å 
legitimere noe som helst: De kan forklare og angi årsa
ker til at ting forholder seg slik de gjør, men ikke 
forklare hvordan de bør forholde seg. Dette er det 
ifølge Carlson bare filosofiske teorier som kan gjøre. 



Geelmuyden (1989b) hevder på samme måte at de 
nevnte tilnærmingene fører videre et problem som har 
preget estetikken i moderne tid, nemlig det skarpe skil
let mellom «subjektive oppfatninger» og «objektive 
verdier». Forståelse og innlevelse i landskapet gir ingen 
automatisk begrunnelse for konkrete planer og tiltak i 
omgivelsene. 

Med utgangspunkt i tysk landskapsplanlegging for
svarer Zi:illner (1987) bruken av estetiske kriterier med 
henvisning til «de historiske forbildenes utopiske over
skudd»: 

« ... smaksvaner kan være relativt varige, de overlever så 
Lenge det er Lettere å knytte eksistensielt betingede ønskefa
restillinger til historiske landskapsforbi/der enn 
til det til enhver tid eksisterende landskap» (ZoLLner 1987 
s. 21). 
Hvordan det er knyttet «eksistensielt betingede ønske
forestillinger» til landskapet går fram av vedlegget om 
teoretiske forutsetninger for å trekke landskapshensyn 
inn i planleggingen. Her gis det også grunner for å 
avvise en slik begrunnelse for å formulere generelle 
estetiske planleggingskriterier. 

Landskapsplanlegging og 
metodevalg - erfaringer 
og referanser 
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Gjennom årene har problemstillinger knyttet til 
kraftledninger og landskap vært behandlet i rekke 
undersøkelser og utredningsarbeider, både norske og 
internasjonale. Det kan virke som om man var spesi
elt opptatt av kraftledningsproblematikken på 1970-
tallet; svært mange studier skriver seg fra dette tiåret. 
I Norge ser det ut til at forskningen på området har 
økt igjen de siste årene, muligens i kjølvannet av 
Kulturmeldingen fra 1992 («Omgivelser som kul

tur»). I 1994 kom Statnetts rapport om «Kraftled
ninger og landskap», og som en oppfølging av denne 
har Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFO) 
satt i gang et prosjekt om estetiske forhold ved 
fordelingsnettet. 

Så godt som alle arbeidene som hittil har vært 
gjort, tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til 
trasevalg og traseutforming. Utgangspunktet er med 
andre ord at luftledning allerede er valgt som prinsipp. 
Formålet med denne utredningen er å utforske mulig
hetene for å utforme grenseverdier for visuell og land

skapsmessig belastning når en står overfor valget mel-

lom luftledning og kabel. Når vi i fortsettelsen likevel 
kommer til å drøfte metoder og kriterier som har med 
ledningsurforming, trasevalg m.m. å gjøre, har det 
sammenheng med ar detre er nødvendig for forståelsen 
av problemnivåer, konfliktgrad og tiltak for å dempe 
skadevirkningene. 

Krafilednmge1; landskap og kabling 
·efranse,,. og dokumentasjon 

Litteratursøk på emnet kraftledninger, landskap og 
kabling gav magert resultat. Hillestad (1984) berører 
temaet kortfattet, og kablingsproblematikken har selv
sagt vært berørt i en rekke konsesjonssaker (feks. 300 
kV-ledningen Fana-Kollsnes, BKK 1993), men stort 
sett er det gjort lire i retning av å generalisere stoffet. I 
en artikkel i tidsskriftet LANDSCAPE refereres en 
rettshøring fra USA i forbindelse med krav om kabling 
i en kraftledningssak (Gussow 1977). I artikkelen gjø
res det enkelte forsøk på å generalisere landskapskvali
teter, men den er et uredigert utdrag av rettsreferatet, 
og stoffet er ikke systematisert. 

4 d c: områder 

I veisektoren arbeides det nå med å formulere kriterier 
for belastningsnivåer i tilknytning ril veirom og 
veistrekninger. I den forbindelse har man utviklet 
begrepet miljøkapasitet som et uttrykk for miljøets 
tåleevne overfor inngrep i omgivelsene. Miljøkapasitet 
uttrykker med andre ord en grenseverdi. En definisjon 
av begrepet miljøkapasitet, og en nærmere diskusjon 
av begrepets relevans, finnes i avsnittet om visuell 
tåleevne. 

Vegdirektoratet har også gjennomført et prosjekt om 
«Konsekvensanalysemetodikk med vekt på vanskelig 
kvantifiserbare faktorer» (Asplan Viak Stavanger 1994 
a). Hensikten med prosjektet har i første rekke vært å 
utvikle en egnet systematikk for å sammenstille kvanti
fiserbare og ikke-kvantifiserbare/vanskelig kvantifiserba
re konsekvenser i en oversiktlig form (matriser) som gir 

oversikt over alternative valg. I stor grad dreier det seg 
om å lage modeller (matriser, flermålsanalyser) for 
handlingsvalg der de samlede ikke-prissatte konsekven
sene ved forskjellige alternativer klassifiseres og stilles 
opp mot målbare kostnader, konsekvenser og kost/nyt
teverdibetraktninger (som ev. også klassifiseres) slik at 
prosjektene blir sortert etter samlet «godhet». Metoden 
bygger videre på at samlede ikke-prissatte verdier settes 
opp mot kostnadene, og at det så å si «testes» ut om dis

se verdiene overstiger den nytten det er beregnet pris på 
(netto nytteverdi) . 



Kvantifisering 
av landskapsverdier 

De kvalitative aspektene ved landskap, estetikk og 
visuelle forhold er utførlig drøftet i de neste kapitlene. 
En bør imidlertid også spørre om hva slags betingelser 
som må være til stede for å kunne beskrive slike verdi
er kvantitativt. 

Det er mange grunner til at det er ønskelig å kunne 
kvantifisere landskapsverdier. Kvantifisering ville gjøre 
det lettere å foreta en rettferdig, begrunnet, allmenn, 
forståelig og dokumenterbar beslutning om kabling. 
Dermed vil også landskapsfaktoren kunne 
avveies/vektlegges i forhold til andre interesser. 

For landskapet som verdiressurs vil kvantifiserbare 
målverdier sannsynligvis - men ikke sikkert - bidra til 
at blir tatt mer hensyn til disse forholdene. Det knytter 
seg imidlertid mange usikkerhetsfaktorer og uklarheter 
til slik kvantifisering. 

Flere ulike metoder for kvantifisering er brukt. Et 
hovedskille går mellom ikke-økonomisk verdsetting 
og økonomisk verdsetting. Metoder for å kvantifisere 
landskapsverdier har vært drøftet i fagmiljøet i mange 
år, men spørsmålet om økonomisk verdsetting av land
skapsverdier er bare i liten grad trukket inn. Hoved
vekten vil i denne rapporten derfor bli lagt på å drøfte 
noen relevante problemstillinger knyttet til dette. 

Miljøulemper generelt er etter hvert blitt drøftet i 
flere publikasjoner, blant annet NVEs egen publika
sjon om kvantifisering av miljøulemper (NVE 1992). 
Mange av de prinsipielle spørsmålene som reises der, 
har også interesse for spørsmålet om økonomisk verds
etting av landskapsverdier. 
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De fleste modeller for verdsetting av landskap forsøker 
å gi en kvantitativ eller kvalitativ karakteristikk av 
landskapets verdi i seg selv. Spørsmålet blir så i neste 
omgang om den angitte verdien på en indirekte måce 
kan legges ril grunn for økonomiske vurderinger. Ett 
eksempel på bruk av kvantitative verdier satt opp moe 
økonomiske interesser, er klassifiseringsmecodikken 
som ble brukt i forbindelse med Samlet Plan for vass
drag (med rall beskrivelse av landskapsverdi). 

I metodelæren opereres der med fire nivåer for ver
dikarakteristikk: 

Absolutt nivå: 

I 

Nivåer mellom verdier angis ved 
absolutte kvantitative størrelser 
(tallverdier) 

Relativt nivå: Nivået mellom verdier angis ved 
en relativ størrelse der intervallver
dien er definert 

Ordinale nivå: Verdiene kan rangeres innbyrdes, 
men der er ikke definerte intervall 
verdier 

Nominalt nivå: Verdiene er deskriptive, men for
kjellige. Det er ikke grunnlag for å 
foreta innbyrdes rangering 

Internasjonale, ikke minst i USA, finnes der mange 
eksempler på ac man har forsøkt å tallfeste særtrekk 
ved landskaper. En har prøvd å beskrive egenskaper 
ved landskapet (intensitet, variasjon osv.) gjennom uli
ke fysiske måleverdier, og har satt rall på disse slik at 
verdien av landskapskarakteren i det minste uttrykkes 
på relativt nivå. Geelmuyden & Berg (1986 a) er blant 
dem som har anvendt slik metodikk på norske for
hold; i J ørpelandsvassdraget fikk feks. ulike landskaps
avsnitt en gjennomsnittskarakter som ga en samlet tall
verdi på landskapet etter at de forskjellige verdikriterie
ne var bedømt langs ulike analyseparametre. 

Norske landskapsarkitekter har ellers vært forsiktige 
med å bruke tallverdier til å beskrive landskapsverdier på 
absolutt og relativt nivå. I de tilfeller det er benyttet tall
verdier, har det oftest vært for å dele inn i kategorier som 
meget konfliktfj;lt - middels konfliktfj;lt- lite konfliktjj;lt. 

Et annet forhold som har berydning ved tallfesting 
av landskapsverdi/visuell verdi, er at målbare verdier 
som har indirekte tilknytning til landskapet, kan angis 
som indikatorer på verdi- eller konfliktnivå. I forbin
delse med sjekklisten for kraftledningstrase, blir det 
gjort rede for en del indikatorer som kan være aktuelle 
når det gjelder valg av kabling. 

Selv om det er vanskelig å finne fullgode objektive 
mål, er det flere argumenter for å bruke skalaverdier og 
tall for estetiske landskapsverdier. Ett er at tallfesting -
på en helt annen måte enn luftige og abstrakte formu
leringer som «meget konfliktfylt» og «middels konflikt
fylt» - tvinger den som skal foreta vurderingen, ril å ta 
stilling ei! den relative graden av konflikt og verdi. 

)J w rriske rdsett. 'ngsmodell-r 
De fleste innser ac det er vanskelig å tallfeste den øko
nomiske verdien av egenskaper ved landskapet. Derfor 
anvender man ofte teknikker som benytter en slags 
«omvendt bevisbyrde»: Hvor stor pris setter man på ver
dien av å unngå inngrep eller beholde eksisterende land
skapskarakter? De fleste teknikker som har dette som 

utgangspunkt dreier seg om betalingsvillighet. 



Betalingsvillighet ble blant annet trukket inn i kon
sesjonsbehandlingen av 300 kV-ledningen Fana-Kolls
nes (EK-notat nr 20/93 s. 29). Merkostnaden ved 
kabel ble illustrert ved å tenke seg at de berørte (inter
essenter i Øygarden kommune) ble belastet en viss del 
av merkostnadene (feks. 20 %), mens resten ble 
bekostet av Staten. Merkostnaden pr. person ble under 

disse forutsetninger så høy som ca. 10 000 kr. Hoved
innvendingen mot slike resonnementer er at i de fleste 
tilfeller finnes det ikke et reelt marked med kjente pri
ser, og at det mangler en relevant betalersituasjon. Dis
se spørsmålene vil bli tatt opp i den følgende drøfting
en av ulike metoder for verdsetting av landskap. 

Metoder for økonomisk verdsetting 
av landskap og estetiske forhold 

I de senere år har bruk av ulike metoder og teknikker 

for verdsetting av miljøgoder blitt mer utbredt, særlig i 
USA. Dette har flere årsaker: Økonomer er generelt 
blitt mer opptatt av hvordan deres teorier kan anven
des på miljøspørsmål, og teknikkene er blitt mer raffi-

nerte. Det finnes også en del eksempler på at miljøin
teressene ved bruk av slike metoder synes å ha kommet 
relativt gunstig ut i sammenligningen med andre inter
esser. At økonomiske verdsettingsmetoder har fatt så 
stor utbredelse i USA, kan også forklares med rettsve
senets viktige stilling i amerikansk miljøpolitikk, der 
det ofte er avgjørende å kunne dokumentere omfanget 

og verdien av et krav eller et gode. 
Magnussen (1994) deler de anvendte metodene i 

tre hovedkategorier: betalingsvillighetsmetoder, trans
portkostnadsmetoder og omveismarkedsmetoder. Dis
se tre metodene baserer seg på en felles forutsetning 
om at det er mulig å vekke et latent marked (som fore-

Hvor mye forringes denne eiendommens verdi på grunn av nærhet 
til kraftledningen? Dersom det fantes tilstrekkelig mange 

sammenlignbare eiendommer, der noen lå inntil en kraftledning og 
andre ikke, ville man bruke prisdifferansen som en indikator 

på verdien av ikke å ha en kraftledning inntil bebyggelsen: 
Asker. Foto: Ivar M. Sæveraas 
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løpig ikke finnes), eller at det finnes en underliggende 
forestilling om et marked selv på områder som man 
vanligvis ikke beskriver i kroner og øre. 

Betafingsviflighetsmetoder 
(Contingent Vafuation Method- CVM) 
På norsk kalles metodene også betinget verdsettings
metode eller intervjumetode. Price (1994) definerer 
denne metoden som «en verdsettingsmetode basert på 
utsagn fra brukere om deres hypotetiske villighet til å 
betale eller motta kompensasjon for en miljøforan
dring» (forfatterens oversettelse). Slike undersøkelser 
prøver å presse intervjupersonene til å oppgi hva de 
kan tenke seg å være villig til å betale for å oppnå et 
miljøgode (betalingsvillighet = willingness to pay 
(WTP)), eller hvilken økonomisk kompensasjon de er 
villig til å akseptere for miste et miljøgode (avståelses
villighet = willingness to accept (WTA)). 

Transportkostnadsmetoder (Travel Cost Method - TCM) 

Transportkostnadsmetoder analyserer de faktiske kost
nadene brukerne har ved å oppsøke en lokalitet og/eller 
gjøre bruk av et gode, f.eks. sportsfiskeres faktiske 
utlegg (reisekostnader, overnatting, fiskekort osv.) 
omregnet i kilopris for oppfisket fisk. Kiloprisen (den er 
nesten alltid høyere) sett i forhold til butikkpris, tolkes 
da som et uttrykk for den merverdi sportsfiskerne er vil
lig til å betale for godet, og brukes til å verdsette tapet 
dersom fisket forsvinner ved regulering av vassdraget. 
Ut fra brukernes kostnader ved å besøke området, og 
hvor hyppig det besøkes av folk som bor i ulik avstand 
fra området, kan en beregne rekreasjonsverdien. 

Transportkostnadsmetoden forutsetter at et miljø
gode brukes. Metoden egner seg derfor lite for forhold 
som ikke har en bruksverdi. Estetiske og landskaps
messige forhold ligger således i periferien av hva som 
kan sies å ha en bruksverdi. En kan imidlertid tenke 
seg situasjoner der man planlegger en kraftledningstra
se gjennom et landskap som har stor rekreasjonsverdi 
Et anslag over rekreasjonsverdien etter transportkost
nadsmetoden vil i et slikt tilfelle være et interessant tall 
å ta med i beslutningsunderlaget, selv om man skal 
være forsiktig med å bruke slike anslag som absolutte 
størrelser. 

Om veismarkedsmetoden 
(Hedonic Pricing Method - HPM) 
Denne metoden kalles også for eiendomsprismetoden 
fordi den oftest benytter salgsverdien av eiendommer 

som indikator på den økonomiske verdien av miljø-

kvaliteter. Dersom en gjennom analyse kan isolere de 
ulike faktorene som utgjør eiendomsprisen, vil for
skjellene som dermed avdekkes, være en indikasjon 
på «markedsverdien» av disse faktorene eller godene. 
Garrod & Willis ( 1991) analyserte 2000 eiendomssalg 
i spredtbygde strøk av Storbritannia i perioden 1985 
til 1989, og forsøkte å bestemme verdien av de ulike 

faktorene. De konkluderte blant annet med at nærhet 
til skog økte eiendomsprisene med 7%, og nærhet til 
vassdrag (elver og kanaler) med 5%. Derimot falt eien
domsprisene med vel 7% ved utsikt til skog fra huset, 
noe som ble forklart med at slik skog ofte var plante
felter med gran eller andre monokulturer. 

En svakhet ved denne typen metoder er mangelen 
på sammenlignbare data. Det er utvilsomt interes
sant å analysere eiendomspriser for å se hvilken inn
virkning nærhet til eller utsikt til kraftledninger har 
på prisnivået, men det lar seg neppe gjøre å finne så 
mange eiendomstransaksjoner at det er mulig å utle
de noenlunde holdbare konklusjoner. Og selv om 
materialet er stort nok, vil det være vanskelig å si hva 
som i tilfelle kan tilskrives visuelle forstyrrelser, og 
hva som er bekymring for helsefare, frykt for at barn 
skal leke i høyspentinstallasjoner eller andre forhold. 
Sannsynligvis vil det være like nyttig å intervjue 
erfarne takstmenn for å høre hvordan de bedømmer 
verdiforringelsen ved at det er kraftledninger i nær
heten av eiendommen. 

Verdsettingsmetoder uten kartlegging av brukeratferd 

I tillegg til de nevnte metodene, som på en eller annen 
måte kartlegger brukeratferd direkte eller indirekte, 
finnes det også metoder som prøver å beregne direkte 
de økonomiske kostnadene ved å unngå en miljøskade 
eller miljøulempe, eller kostnadene ved å reparere mil
jøskader. På den måten ffir en et økonomisk mål for 
disse verdiene og må vurdere om de er så verdifulle at 
det «er verdt innsatsen». Resonnementet som er nevnt 

ovenfor i Fana-Kollsnes-saken er av denne art. 
Mer indirekte verdsettingsmetoder er tatt i bruk 

ved goder som kan være vanskelige å taksere, f.eks. 
trær av stor kulturhistorisk verdi eller trær som er 
viktige i byens grønnstruktur. Helliwell (1994) rede
gjør for en metode der det brukes en poengskala for 
ulike karaktertrekk ved treet. Deretter multipliseres 
poengsummen med en kronefaktor for å få fram tre
ets eventuelle erstatningsverdi. Metoden er mye 
brukt ved skadeerstatninger i flere land. Slike meto

der har trolig begrenset anvendelse i kablingssaker, 
men kan ha en viss betydning, særlig i tettbygde og 



bymessige strøk, f.eks. ril å gjøre økonomiske anslag 
over at verdifull vegetasjon går tapt som følge av ryd
debelter under luftledninger. Et vesentlig problem er 
å bli enig om en basiskroneverdi. Hvis myndigheter 
eller rettsinstanser går god for en slik verdi, eller 
aktørene blir enige om den, vil det føre ril økt bruk 
av slike metoder. Slike verdsettingsinstrumenter er 
godt innarbeidet ved takst av eiendommer, og viser 
at det er mulig å skape markedsbevissthet også for 
miljøverdier bare man finner en takseringsmetode 
som blir akseptert i samfunnet. 

Fordeler og ulemper ved økonomisk 
verdsetting av landskap 

Økonomisk verdsetting av landskap er behandlet i et 
temanummer av Landscape Research (Vol 19:1) . Price 
(1994) gjør rede for den historiske utviklingen av 
kvantitative metoder for landskapsverdsetting etter at 
kost-nytte-analyser ble tatt i bruk som beslutnings
verkrøy, og trekker fram argumenter for og imot slike 
verdsettingsmetoder. 

I de senere år har det dukket opp et fagområde som 
litt diffust kan kalles «miljøøkonomi» (se f.eks. Navrud 
1993), og «utvidede» kost-nytte-analyser har igjen tatt 
opp problemstillinger knyttet til økonomisk verdset
ting av landskap, f.eks. i form av beralingsvillighetsme

toder. 
Hovedargumentet for å bruke denne typen verktøy 

har vært av strategisk karakter: komplekse beslut
ningsprosesser i samfunnet krever målverdier på ulike 
variabler for at man skal kunne veie dem mot hveran
dre, og for å kunne vurdere den samlede betydningen 
av hver enkelt sak. Faktorer som ikke kan tallfestes, har 
i slike sammenhenger lett for å bli tilsidesatt. 

Hovedargumentet mot slike verktøy er at denne 
typen faktorer er «uvurderlige» og ikke lar seg vurdere. 
Å uttrykke landskapets verdi i kroner og øre er å begå 
en kategorifeil, en slags meningsløs feilslutning på lin
je med å påstå at 2 + 2 = blå. 

Minter ( 1994) drøfter noen av innvendingene som 
har vært reist mot betalingsvillighetsmetoder. Han 

trekker fram følgende innvendinger: 

Kunnskap 

En viktig betingelse for hvilken verdi folk tillegger et 
fenomen (et landskap, en biotop, en sårbar dyreart o.l.) 

er den kunnskap de har om fenomenet. Der er vanske
lig å forestille seg at allmennheten har like god kunn
skap om alle ulike interesser. Verdsettingen kan derfor 
bli tilfeldig og ustabil. 

Kulturpåvirket verdisett 

Allmennheten er ofte mest opptatt av det som er spek
takulært eller spesielt tiltalende. Dermed kan en kom
me til å undervurdere verdien av «ordinære» landskap, 
selv om disse i virkeligheten har stor økologisk betyd
ning. Trekker vi en parallell ril dyrelivet, ser vi at folk 
har en tendens til å bekymre seg mest om «søte, vakre 
og kloke» dyr som koalabjørn, hvithodeørn eller sel, 
mens en trussel mot en slangeart eller myggart i beste 
fall neglisjeres. 

Summerings- og rekkefølgeproblemet 

Folk har en tendens ril å overvurdere enkeltsaker sett i 
forhold ril der store antallet miljøgoder som kan tenkes 
å konkurrere om begrensede økonomiske ressurser. 
Hvor viktig blir da rekkefølgen av de sakene som rei
ses? Selv om en i mange undersøkelser ber folk gi sine 
verdianslag innenfor en bredere miljøramme og foreta 
en realistisk vurdering av hvilke økonomiske ressurser 
samfunnet og/ eller de selv rår over, ser vi tydelig ar 
enkeltsaker skårer høyest. I undersøkelser der en har 
med kontrollgrupper som faktisk blir bedt om å betale, 
faller i de fleste tilfeller betalingsviljen markant når det 
kommer til stykket. 

Latente verdier 

Der kan også oppstå ubalanse mellom verdier som har 
direkte økonomisk betydning for brukeren, f.eks. jakt
områder med salg av jaktretter, og passive verdier der 
der - i det minste hittil - ikke har vært vanlig med 
økonomiske mål på bruks- eller opplevelsesverdien. 
Det finnes også områder med latente verdier der det 
ikke foreligger et ønske om bruk. Eksempel på dette 
kan være bevisstheten om et urørt Antarktis. 

la11d,kt1pwerdi og legitimitet -

Der det foreligger en ren privatøkonomisk interesse 
av et utbyggingstiltak, kan «Pallurer Pay»-prinsippet 
gi større rom for å velte merkostnadene tilbake på 
utbyggeren. Ved tiltak der en generell allmennytte 
(sikker og rimelig strømleveranse) medfører ulemper 
for andre (de som bor inntil traseen), vil det være 
uetisk åvelte omkostningene over på de sistnevnte. I 
slike situasjoner blir spørsmålet om samfunnet har 
politisk-økonomisk vilje til å ta meromkostningene 

ved å avbøte ulempene. Slik sett dreier det seg om 
in teresselegi timi tet. 

lnteresselegitimiteten kan være både saksspesifikk 
og absolutt. Gjennom lover og kriterier/grenseverdier 
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har samfunnet valgt å gi absolutt interesselegitimitet på 
en rekke områder, fo r eksempel støyverdinormer. Ved 
overskridelse av en noermere angitt absoluttverdi utlø

ses det automatisk krav om til tak. D ispensasjon gis 
bare i unntakstilfeller, når vitale interesser berøres. På 

miljøområdet dreier svoert mange av disse absolutte 

interesselegitimitetene seg om spørsmål som har med 

helse å gjøre. 
Grunnlaget fo r å fas tsette kriterier er ikke nødven

digvis fullt ut objektivt dokumenterbart. Når det fo r 
eksempel gjelder støy, vet vi bare delvis hvordan men

nesket reagerer på ulike nivåverdier og ulike typer støy. 
Likevel har man valgt å skjoere igjennom og vedta et 
absolutt kri teriesett. 

Er det mulig å begrunne landskapets interesselegiti
mitet på samme måte? Et åpenbart problem ligger i å 

kunne etablere en «hard core», en felles målverdi . 
Mens desibel lett lar seg måle og beregne med fo r

holdsvis enkelt måleutstyr, er det fo rtsatt vanskelig å 
fo rmulere en akseptert målenhet fo r estetisk verdi . D et 
er feks . et noermest håpløst fore takende å søke en 
absolutt samfunnsmessig legitimitet fo r grenseverdier 

når det gjelder landskap. M en det betyr ikke at estetis
ke argumenter ikke er legitime. 

Samfunnet synes pr. i dag ikke å voere villig til å gi 
noen fo rm fo r absolutt legitimitet til kablingskrav på 

visuelt grunnlag. D els er det en følge av at spørsmålet 

ikke er prioritert høyt nok, dels at man mangler abso
lutte kriterier eller målverdier. Enten vi liker det eller 
ikke, er det en tendens til å gi større legitimitet til mål
bare krav. 

Visuell og miljømessig belastning øker ikke proporsjonalt med 
størrelsen på ledningene, slik kostnadene ved kabling gjør. Eksemplene 

viser hvordan både små og middels store kraftledninger kan sette 
et sterkt preg på sine omgivelser. 

Øverste bildet viser 110 kV-ledninger 
med skråtraverser ved Kyrkjebygd i Aseral. 

Nederste bilde viser parallelle 20 og 110 kV-ledninger 
nær Kjevik ved Kristiamand. 

Likevel er det klart at enkelte krav om kabling ur fra 
visuelle og estetiske forhold vil kunne bli innfridd uten 
store kontroverser, enten fordi det er enighet om at det 

gjelder vitale interesser, eller fordi merkostnaden ved 
kabel er liten. På den annen side vil det voere saker der 
kablingskravet vil bli kategorisk avvist fordi konflikten 
er uvesentlig, eller merkostnaden for stor. Mellom 
disse ytterpunktene finner vi de mange sakene hvor 
det må foretas en politisk, faglig og skjønnsmessig 

avve111111g. 
H ensikten med å forsøke å etablere kriterier er å 

klargjøre grensene fo r beslutningene og sørge for at 
behandlingen fra sak til sak ikke blir lemfeldig. 

Mest mulig miljø for pengene? 
Vi kan tenke oss at samfunnet eller en linje
eier har en gitt slump penger t il disposisjon 
for å gjennomføre kablingstiltak . Hvor skal vi 
da sette inn innsatsen? Skal vi prioritere de 
store, dominerende og dyre overførings
ledningene på de øverste spenningsnivåene 
(300 kV og 420 kV)? Kostnadene er her 
så høye at vi bare vil kunne kable korte 
strekninger. Eller bør strategien heller være 
«flest mulig meter miljø» for pengene, slik 
at vi i stedet legger innsatsen i å kable mest 
mulig av ledningene på lavt og middels 
spenningsnivå (22 kV og 66 kV)? 

Det er selvsagt ikke mu lig å svare generelt på 
et slikt spørsmå l, men det kan likevel være 
verdt å ten ke igjennom problemstillingen . 
Kanskje bør diskusjonen oftere enn i dag stå 
om hva vi skal gjøre med mellomkategoriene 
(66 kV- og 132-kV-nettet), som både er store 
nok til å ha en vesentlig visuell virkning på 
omgivelsene, men som samtidig er dyre å 
kable, selv om prisen ikke er like avskrekken
de som for 300 kV- og 420 kV-ledninger. 







Landskapets verdi 
- Overordnet nivå 

Kraftledningskonflikter av visuell og landskapsmessig 
art handler ofte om konflikter innenfor avgrensede 
landskapsavsnitt. Disse konfliktene vil bli neermere 
omtalt i neste kapittel. 

Konfliktnivået må imidlertid også bestemmes i for
hold til landskapsverdier på et overordnet nivå (kon
flikt-bakgrunn). Her kommer det inn forhold som ver
neinteresser og overordnede verdivurderinger. 

Analysekriterier 

Et problem med de analysedimensjonene som er 
omtalt nedenfor, er at de primeert beskriver verdier 
knyttet til verneinteresser, og mer til naturpregede og 
lite bebygde miljøer enn til tettstedsomgivelser og mil
jøer preget av teknikk og industri . I dette ligger det en 
fare for å overbetone verdien av de førstnevnte land
skapstypene (det kan fort bli en addisjonseffekt som gir 
dobbelt bokholderi). Dette bør man ha i tankene når 
man skal danne seg et totalbilde av en konflikt. 

Bruun (1987) har behandlet spørsmålet om å utvik

le grunnleggende felleskriterier for å beskrive biologis
ke og kulturhistoriske verdier i landskapet. Med 
utgangspunkt i tidligere nordiske utredninger mener 
han det er mulig å skille ut følgende felleskriterier: 
• representativitet 
• sjeldenhet 
• mangfold 
• urørthet 
• egenverdi 
• verdi for forskning og undervisning 

Flere av disse begrepene finner vi også i andre utred
ninger. Veiledningen til landskapsbeskrivelse i forbin-

Prekestolen. Foto: Einar Berg 

deise med Samlet Plan (Miljøverndepartementet 1983) 
benytter feks. følgende tre kriterier til å vurdere land
skapets visuelle karakter i tilknytning til naturvern og 
friluftsliv (tilknyttet interesse i parentes): 
1. Opplevelsesverdi (friluftsliv) 
2. Sjeldenhet (naturvern) 
3. Representativitet (naturvern) 

Når det gjelder begrepet opplevelsesverdi, sies det at et 
landskapsbilde med mangfold og høy grad av variasjon 
og seerpreg gir de rikeste mulighetene for opplevelse. 
Med dette som utgangspunkt deles landskapet inn i tre 

klasser: 
A. Seerpreget og variert landskap 
B. Typisk landskap 
C. Lite seerpreget og variert landskap 

Bruun (1987) mener at landskapets opplevelsesverdi 
fanges opp gjennom følgende tre hovedkriterier. (De eng
elskspråklige uttrykkene i parentes viser til de nordameri
kanske utredningene som Bruun bruker som referanse): 

Helhet (unity) 
Variasjon/ mangfold (variety) 
lntensi tet/ inn trykksstyrke ( vividness) 

Ifølge Bruun vil landskapets opplevelsesverdi reduseres 
hvis ett av disse kriteriene mangler. Samtidig eksisterer 
det et spenningsforhold mellom de tre kriteriene. Hel
het uten variasjon og intensitet skaper monotoni. 
Ustrukturert variasjon splitter opp helhetsvirkningen 

og skaper kaos. 
Bruun presiserer at den som arbeider med land

skapsvurdering, må finne seg i det forvirrende faktum 
ar det ikke finnes noe standardformular som viser 
hvordan der oppstår balanse mellom de tre hovedkrite
riene. Noen metode som fullt ut vil kunne måle verdi

en av naturens kompleksitet og menneskets estetiske 
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opplevelse av landskapet, mener Bruun at det neppe 
vil være mulig å formulere. 

Med tanke på å analysere landskapets overordnede 
verdi i kraftledningssaker er det et åpent spørsmål om 
ikke samlebegrepene ovenfor blir for abstrakte. Det har 
trolig mer for seg å gå nærmere inn på de seks første 
begrepene og se hvor relevante de er for de aktuelle 
problemstillingene. 

Målet for vern og forvaltning av landskapet må blant 
annet være at det totale utvalg av områder og objekter 
skal gi et så bredt og representativt bilde som mulig av 
natur- og kulturutviklingen. En skal kunne påpeke 

lokaliteter som er representative eller typiske for de 

I 

enkelte regioner, og som har betydning for lokal egen
art og identitet. 

Representativiteten kan knytte seg både til natur og 
kulcur. Når det gjelder natur, kan det dreie seg både 
om større områder der stedets naturpregede forutset
ninger er bevart, og om mindre landskap der kulturpå
virkningen blander seg med naturelementene og ska
per den (ofte tradisjonelle) stedegne karakteren i et 
område. Bruun legger scor vekt på naturkomponente
ne som typeelementer i sterkt kulturpåvirkede land
skapstyper (f.eks. alleer, skogrenser og bryn). Slike ele
menter virker sammenbindende selv om strukturen er 
fragmentert. Relikter (f.eks. rester av naturlig eikeskog 
eller edelløvskog i sterkt kulturpåvirkede områder) er 
også viktige. 

Bruun betegner visse landskapstyper som karakter
landskap der større områder har fått et enhetlig preg 
på grunn av at forutsetningene for menneskelig virk
somhet har vært likeartede. Tradisjonell byggeskikk, 
eiendomsstruktur og utnyttelse av dyrkningsland kan 
ha et gjennomgående og karakteristisk mønster som 
gir stor representativ verdi. Representativiteten kan 
knytte seg både ril større og mindre områder (f.eks. et 
bygdelag), linjedrag (f.eks. slusesystemer) og enkeltob
jekter (f.eks. bronsealderrøyser). 

Sett i forhold ril kraftledningskonflikter er det ofte 
spørsmål om i hvilken grad kraftledningen vil bryte 
ned den representative karakteren og på den måten 
påvirke landskapets verdi. For å vurdere dette er det 
nødvendig å kunne beskrive landskapets representativi
tetsverdi/typeverdi, f.eks. etter en verdiskala (fra stor 
via middels til liten). Kabling vil kunne redusere kraft
ledningens visuelle nærvær og dominans i et område 
slik at en i stor grad vil kunne bevare dets representati

ve karakter. 

,., . r l 

Her søkes det etter naturtyper, arter og samfunn som 
er sjeldne i nordisk, nasjonal eller regional sammen
heng, likeens arter og samfunn som er knyttet til spesi
elle miljøforhold eller som er truet av ulike former for 

Kvitskriuprestinn. Disse j ordpyramidene 
i Gudbrandsda/,en er enestående i sitt s/,ag i N orge, 
og har stor /,andskapsverdi gjennom sin sjeldenhet. 
Foto: Einar Berg 



miljøpåvirkning. Scerlig interesse knytter det seg til 
landskapstyper og forekomster av arter og artssammen
setninger i landskap som står på grensen til å forsvin
ne, eller som har overlevd som en mer eller mindre 

upåvirket forekomst i et større landskap preget av for
andring. 

Sjeldenhet kan oppfattes som et absolutt begrep, 
brukt om arter som er sterkt truet, sårbare eller sjeldne 
i nasjonal eller internasjonal sammenheng. 

Ofte kan det vcere vanskelig å se hvert enkelt verne
kriterium isolert fra de øvrige. Sammenhengen mellom 
sjeldenhet, uberørthet og mangfold er ett eksempel. 
Mange sjeldne dyre- og fuglearter er avhengige av 
uforstyrrede levesteder (biotoper), som igjen hviler på 

en skjør balanse der en spesiell sammensetning eller 
type mangfold er en betingelse for at biotopen skal 
kunne opprettholdes. 

Sjeldenhet er heller ikke alltid lett å skille fra repre
sentativitet. Et stort helleristningsfelt kan f.eks. vcere 
sjelden og enestående i nasjonal sammenheng, og sam
tidig utgjør det et representativt og typisk innslag i et 
kulturlandskap. 

Sett i forhold til kraftledningskonflikter er sjeldne 
enkeltforekomster og klart avgrensede lokaliteter ofte 
godt dokumentert og godt ivaretatt i vernesammen
heng. Derimot kan mindre utpregede og mer sam
mensatte sider ved landskapet, som til sammen har en 
sjelden eller enestående karakter, vcere dårligere doku
mentert, selv om dette langt på vei oppveies ved den 
store interesse det i dag er for verdiene i kulturlandska
pet. Verken luftstrekk eller kabel bør føres slik at de 
kommer i konflikt med sjeldne landskap og forekom
ster. I slike tilfeller vil en omlegging av traseen ofte 
vcere mer tjenlig som virkemiddel. 

V " / J . /( 
Mye taler for at det er gjennom studier av økosysteme
ne en best kan ta hensyn til mangfoldskriteriet i plan
leggingen. Økologisk og artsmessig allsidighet opprett
holdes ikke av enkeltindivider, men av bestander, og en 
bestand krever en viss størrelse for å kunne vcere stabil. 
Skal en sikre mangfold på lengre sikt, trengs det derfor 
større, sammenhengende områder. 

A sikre allsidige naturtyper og kulturformer er vik

tig for å ta vare på det sammensatte mangfoldet av 
landskap og levekår. Vi kan på en måte snakke om 
«vertikalt mangfold», der et kulturmiljø f.eks. speiler 
sammenheng og bruk av området gjennom mange 
tidsepoker. Samtidig snakker vi om «horisontalt mang
fold», som viser hvordan et område er rikt på ulike 

kulturminner fra en bestemt epoke eller aktivitet 
(feks. tømmerfløting). 

Kraftledninger utgjør bare unntaksvis en økologisk 
trussel, og de raserer sjelden hele kulturmiljøer. Kon
flikter i forhold til mangfold opptrer derfor ofte mer 
indirekte. Kabling som alternativ til luftstrekk har van
ligvis liren betydning for å avbøte konflikter som gjel
der mangfold. 
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Urørthet er et viktig vernekriterium. Urørthet kan 
dreie seg om at et område ikke er direkte påvirket av 
inngrep i terreng, vannhusholdning eller vegetasjon, 
men også at et område ligger i et uforstyrret miljø. Det 
siste forutsetter at det ikke forstyrres av arealbruk eller 
annen aktivitet. Villmark uten synlige spor av påvirk
ning etter mennesker er den ytterste formen for urørt 
landskap. 

Det finnes uhyre lite slik villmark i Norge. Områ
der som er uberørt av tekniske inngrep som veier, 
kraftledninger, kraftutbygging o.l. er etter hvert blitt 
en så knapp ressurs at vi bør strekke oss langt for å sik
re de resterende forekomstene. Figur 2 viser utvikling
en fra århundreskiftet og fram til i dag av arealer som 
ligger mer enn 5 km fra ncermeste tekniske inngrep. 
Som man ser, er slike arealer (scerlig i Sør-Norge) i dag 
små og sterkt fragmenterte. 

Kulturmiljøer med sterk historisk karakter kan også 
ha en kulturhistorisk urørthersverdi slik de fremstår, 
selv om de er sterkt menneskepåvirkede. Mange forn
minner ligger f.eks . i landskap som ikke er drastisk 
endret fra forhistorisk tid. 

Sett i forhold til kraftledningskonflikter, er urørthet 
et viktig verdikriterium som bør tillegges stor vekt. Det 

dreier seg da først og fremst om små arealer som ikke 
er synderlig påvirket av menneskelig aktivitet, men 
også i sammenhengende landskapsrom som er påvirket 
av feks. skogbruk og beiting, men ellers fri for iøyne
fallende tekniske inngrep, er det viktig å ta vare på den 
relative urørthetskarakteren. For å unngå urørthets
konflikter kan man primcert velge traseer som styrer 
utenom urørte kjerneområder. Kabling vil kunne dem
pe den synlige effekten av tekniske inngrep i de fleste 
landskapstyper, men er likevel ikke et fullgodt svar på 

utfordringen. I noen landskapstyper, f.eks. med lite 
løsmassedekke og vegetasjon, kan faktisk inngrepskon
flikten lokalt bli større ved kabel. 

For de mange områder som er middels berørt av 
synlige inngrep skapt av mennesket, er ikke dette ver
dikriteriet nødvendigvis så utslagsgivende. A la sterkt 



Reduksjon av villmarkspregede områder 
(> 5 km fra tyngre tekniske inngrep) 

Fig. 2. Reduksjon i perioden 1900-1994 av større sammenhengende 

naturområder som ligger mer enn 5 km fra tekniske inngrep. 

Kilde: Statens Kartverk/DN 

berørte områder konsekvent ta belastningen av f.eks. 
nye kraftledninger for å spare mindre berørte områder, 
er en utilbørlig forenkling av problemet. På sterke 
berørte seeder kan belascningsgrensen allerede være 
nådd. 
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Egenverdi er ec litt uklare begrep, men brukes fordi det 
er innarbeidet i terminologien. Vanligvis brukes egen
verdi om en iboende egenskap uavhengig av mennes
ket (se drøftingen om mennesket som betrakter i neste 
kapittel). Her tenker vi snarere på en spesiell verdi 
enkelte objekter eller forekomster har som skiller dem 
uc fra resten av omgivelsene. 

Egenverdi dreier seg oftest om å skjerme enkeltmin
ner (naturminner, kulturminner). Frittstående og 
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dominerende trær eller tregrupper i det åpne jord
brukslandskapet er eksempler på naturminner hvor 
egenverdien kan være avgjørende. Men ofte vil det 
også komme inn andre forhold i vurderingen, som sjel
denhet eller symbolverdi, dersom trærne har tilknyt
ning ril feks. fornminner. 

Kulcurminners egenverdi kan være av ulikt slag. 
Det kan dreie seg om høy kunstnerisk eller håndverks
messig kvalitet, eller være forbundet med sjeldenhet. 
Sett i forhold til kraftledningskonflikter er eldre kul
turminner og fredningsobjekter godt sikret gjennom 
lovverket. Etter hvert tillegges også nyere tids kulcur
minner og kulturmiljøer med scor egenverdi mer vekt i 
den nye kulturminneloven og i den praktiske oppføl
gingen av den. Mange av disse miljøene har stor sym
bolkraft og egenkarakter, og kan være vel verdt å beva
re for ettertiden. 

Kraftledninger kan være opphav til visuelle nærfø
ringskonflikter, men graden av konflikt vil kunne vari
ere sterkt. Noen kraftledninger vil selv kunne ha kul
turhistorisk egenverdi, og det spørs om ikke nye kraft
ledninger da vil kunne være opphav til konflikt. Større 
kraftledninger kan i en viss forstand sies å ha en egen
verdi (om ikke nødvendigvis av positiv valør) fordi en 



Den gamle mester er et tre som har jatt en spesiell symbolverdi 
gjennom Jørgen Moes dikt. Da en luftledning gjennom området ble 
lagt i kabel, skrev avisene at turistene nå frydet seg over at luftstrekket 
- «fotografens skrekk» - endelig var borte. Krøderen. 
Foto: Ivar M. Sæveraas 

slik kraftledning fremstår som et så vidt «kraftfullt» 
element. Kabling vil ofte kunne dempe på konkurran
sen mellom sterke egenkarakter. 
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Verdien av landskapet til bruk i undervisning og opp
læring har sammenheng med de fleste kriteriene som 
er drøftet foran, i første rekke representativitet og 
mangfold. Lokalisering og tilgjengelighet vil ha mye å 
si når biologiske forekomster og kulturhistoriske miljø
er skal vurderes for undervisningsformål. Ved siden av 
den verdi områdene har med tanke på undervisning, 
bør en også ha med hensynet til barns oppvekstmiljø 

og generelle informasjons- og lærefunksjoner. 
Vi har ra dokumenterte eksempler på at det har 

vært lagt vekt på pedagogiske aspekter ved kraftled
ningskonflikter. Kraftledningen vil sjelden legge fysisk 
beslag på verdifulle forekomster, og eventuelle konflik
ter vil i de fl.este tilfelle være ril å leve med. Bare unn
taksvis kan det tenkes situasjoner der konflikten berø
rer områder med så spesiell pedagogisk verdi at det kan 
være aktuelt med avbøtende tiltak i form av kabling. I 
mange tilfeller vil imidlertid kabling vcere mindre 
aktuelt enn rraseomlegging. 

Beskrivelse av landskapskarakter 
på nasjonalt og regionalt nivå 

Som et grunnlag for å kunne vurdere og beskrive land

skapets overordnede karakter og verdi utarbeides det 
nå en beskrivelse av norske landskapsregioner (NIJOS 
1993 a). Landet blir delt inn i 43 landskapsregioner 
med tilhørende landskapsbeskrivelser. 

Systemet er oppbygd med fire nivåer og en åttesifret 
tallkode. De to første sifrene angir regioner, og er fort
løpende nummerert fra 01 til 43. Regionene er digita-



lisen inn på et norgeskart i målestokk 1 : 1 million. 
For hver region er det laget en standardisert beskrivelse 
ordnet etter stikkordene naturforhold, arealbruk, 

bebyggelse og andre kulturspor og totalinntrykk. 
Hver region er delt inn i underregioner. Disse er 

angitt ved de to neste sifrene. Denne inndelingen skjer 
på fylkesnivå, på kart i målestokk 1 : 250 000. 

På fylkesnivået blir underregionene videre inndelt i 
soner, og hver sone er nummerert med de to neste 
sifrene, det vil si 5. og 6. siffer. På det fjerde og siste 
nivået, kommunenivået, er sonene inndelt i landskaps
områder. Kartmålestokk.en er gjerne 1 : 50 000. 

Systemet er bare ferdig utviklet og gjennomført på 
øverste nivå, regionen. Landform og samlende land
skapstrekk er brukt som det grunnleggende kriteriet 
ved inndelingen i regioner. En hovedregel er at grense
dragningen ikke deler landskapsrommet, men følger 
synsranden. Landskapsregioner samsvarer derfor ikke 
nødvendigvis med arealbruk, vegetasjonssoner eller 
naturgeografisk inndeling. I svært sammensatte områ
der kan mangfoldet være det kriteriet som definerer 
region. Dette gjelder feks. Region 02 Oslofjorden, 
som består av mange landskapsryper som er vevd sam

men i et lite område. 
Regioninndelingen er ment å gi grunnlag for å vur

dere ulike landskap innenfor regioner. Den skal ikke 
brukes til å rangere ulike regioner, f.eks. Hadelands 
jordbruksbygder mot fjordbygdene på Vestlandet. Der
imot er det et mål at systemet skal kunne benyttes til å 
vurdere de ulike underregionene innenfor en og sam
me region, og dernest de ulike områdene innenfor 
hver underregion. Områdeenheten er skilt ut nettopp 
med tanke på landskapsvurdering. Tanken er at man 

ved å vurdere på to nivåer med henholdsvis regioner 
og underregioner som referanse, vil kunne ra et fin
masket og differensiert bilde av regionens landskaps
verdi. Ved vurderingen benyttes tre klasser: A, B og C, 
og man følger et skjema der landskapet deles opp 
i komponenter som klassifiseres hver for seg. Komp
onentene er: 

1. terrengrype 
2. geologiske særtrekk 
3. vegetasjon 
4. innsjøer og fjorder 
5. elver og fosser 
6. jordbrukslandskap 
7. bebyggelse 

Hver av komponentene vektlegges etter viktighet og 
klassifiseres som A, B eller C etter synfaring. A står for 
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«det beste i regionen»: det rikeste mangfoldet, det mest 
helhetlige og representative, og de sterkeste sanseinn
trykkene. C representerer det motsatte; det kjedelige, 
det som er lite variert, landskap der helheten og det 
rypiske er ødelagt av skjemmende inngrep. I klasse B 
finner vi det som er alminnelig og ordinært, og som 
ikke utmerker seg verken positivt eller negativt. Hvilke 
komponenter som beryr mest eller minst for totalvur
deringen, avhenger av landskapsrype og regional egen
art. For en nærmere redegjørelse vises det til NIJOS 
(1993 a). 

Hovedformålet med en slik vurdering er å identifi
sere og avgrense de mest verdifulle landskapsområdene 
innenfor hver region eller underregion CA-områdene). 
Når det gjelder B- og C-områdene, vil beskrivelsen gi 
svar på om landskapet i seg selv er ordinært og kjede
lig, eller om det er skjemmende inngrep som trekker 
ned et vakkert landskap. 

Dette er et ambisiøst og kanskje nytteorientert pro
sjekt, men også dette har noen betenkelige sider. Selv 
om de aller fleste konklusjonene og klassifiseringene vil 
komme til å virke rimelige, er det vanskelig å unngå at 
de påvirkes av et underliggende verdisyn om hva som 
er til «det beste» for landskapet og de som bor i det og 
bruker det. Avvikende og nyanserte oppfatninger kan 
lett bli valset ned av et grovt standardregelverk. Der
som et landskap en gang er blitt klassifisert som rype B 
eller C, er det dessuten vanskelig å forestille seg hva 
som skal til for at det skal komme opp i en høyere 
kategori. Hvis folk likevel vil bosette seg i kjedelige, 
skjemmende og lite varierte omgivelser, kan karakteris
tikken indirekte komme til å ramme beboerne like 
mye som det landskapet som beskrives. 

Et annet eksempel på at man har gått langt i retning 
av å objektivisere et verdisyn, er NIJOS' håndbok i 
landskapskartlegging (NIJOS 1993 b). Håndboken 
foreskriver en metode for å bygge opp en landskapsba
se som digitaliseres på et økonomisk kartverk, der nor
mative karakteristikker som «Frodig park» og «Visuell 
støy» festes på kartet som om dette er data på linje 
med bonitet og eiendomsgrenser. 

Begge disse tilnærminger kan virke besnærende, og 
det kan til dels være vanskelig å si seg uenig i at syste

met kan beskrive ting som det er mening i. Likevel er 
det vanskelig å finne et vitenskapsteoretisk holdbart 
forsvar for tendensen til å ville objektivisere perseptuel
le og psykiske dimensjoner i en generell klassifiserings
modell. På den annen side vet vi at det sjelden tas slike 
smålige hensyn som vitenskapelig korrekthet når det 
foretas politiske valg. Siden det er nødvendig for å bli 



lagt merke til, kan det derfor være argumenter som 
taler for å bruke slike metoder. 

Foreløpig er ikke noen av systemene i særlig grad 
tatt i bruk på et detaljert nivå. Derfor er det for tidlig i 
si hvordan de vil virke som hjelpeverktøy i vurderingen 
av landskapet. Vi ser ikke bort fra at verktøyet kan 
komme til nytte i en overordnet verdivurdering av 
landskap dersom det brukes med omtanke, forbehold 
og forsiktighet. På regionnivå er metoden vurdert som 
relativt ukontroversiell og som et anvendelig redskap 

Kraftledninger i fjordlandskap 
Rosendal, Hordaland 
Foto: Knut Ove Hillestad 

fordi det er de mer overordnede og grove landskaps
trekkene som beskrives. På litt sikt er det dessuten 
sannsynlig at systemet vil bli ratt i bruk, enten man er 
enig eller ikke i foru tsetningene som er lagr ril grunn. 
Inntil videre foreslår vi ar man tar i bruk de av verdi
kriteriene ovenfor som er aktuelle i en sjekkliste for å 
måle nivået på landskapskonflikter i kraftledningssa
ker. Utprøvingen av en slik sjekkliste vil samtidig være 
et bidrag ril å teste ur om systemet er anvendelig eller 
ikke i praktiske situasjoner. 
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Landskapets verdi - detaljert nivå. 
Landskapets estetiske/visuelle 

analysedimensjoner 

Innledning 
I de fl.este landskapsanalyser er det vanlig i større eller 
mindre omfang å skille mellom verdier knyttet til land
skapet i seg selv («landskapets egenverdi») og de aktuelle 
inngrep som det vanligvis er aktuelt å analysere («inn
grepskarakteristikk»). Et slikt skille kan være problema
tisk, særlig der det allerede foreligger likeartede inngrep. 

Enda vanskeligere blir det når mennesket trekkes 
inn som opplevende subjekt. Betrakteren vil imidlertid 
alltid være en faktor i samspillet mellom landskap og 
inngrep, og vil bli berørt når estetiske eller visuelle for
hold skal analyseres: Det er virkningen på mennesket 
som iakttaker som er den primære begrunnelsen 
innenfor denne analysedimensjonen. 

Selv om dette skillet er problematisk, bl.a. ut fra de 
innvendinger Geelmuyden (1989 b) reiser, er det like
vel nyttig i analysen: Det får fram fasettene i en kom
pleks problemstilling. Derved er det også mulig å 
observere forskjeller i måten landskapsanalyser utføres 
på i ulike tradisjoner. Sammenligner vi f.eks. landskaps
analyser i norsk og amerikansk tradisjon, vil vi finne at 
iakttakeraspektet er sterkere betont i amerikanske stu
dier, ikke minst når det gjelder kraftledninger (f.eks. 

Jones &Jones 1976; USDA Forest Service 1973). 
lakttakeraspektet bør få større betydning ved este

tisk-visuelle vurderinger i forbindelse med kraftled
ninger. I praksis bør dette føre til at det legges større 
vekt på hensynet til nærmiljøet, og på at metodikken 

ikke for snevert blir begrenset til det mindre bebygde 
landskapet. Natur- og kulturlandskapet i klassisk for
stand har et sterkt forvaltningsapparat i ryggen som 
kan ivareta dets interesser. 

Kraftledninger kan prege sine nære omgivelser sterkt. Huset på bildet 

ligger innenfor det som kan betegnes som kraftledningens visuelle 

dominanssone. 

L iertoppen, Buskerud. Foto: Einar Berg 

Menneskets egenskaper 
som betrakter 

Den mest brukte termen for å beskrive mennesket som 
betrakter av landskap er 'landskapsopplevelse'. Zube 
definerer landskapsopplevelsen som en funksjon av sam
spillet mellom menneske og landskap (Zube et al. 1982). 

Den teoretiske overbygningen og de begreper som 
benyttes til å forklare opplevelsen av landskap, er van

ligvis hentet fra psykologien, særlig persepsjonspsyko
logien. Innenfor persepsjonspsykologien skilles det 
gjerne mellom sansning og persepsjon (Gibson 1950): 

Med sansning menes grunnleggende og fellesmen
neskelige egenskaper som er nedfelt i sanseapparatet. 

Persepsjon, derimot, er de sekundære og individuelle 
sanseinntrykkene som bygger på individuelle særtrekk 
og tidligere erfaringer. 

Med utgangspunkt i dette begrepsskillet har man 
forsøkt å forklare hvorfor mennesker ikke opplever 
landskapsmiljøer på samme måte, og at det ikke er til

feldig hvordan de oppleves. Straks opplevelsesprosessen 
dreier seg om landskapsestetiske vurderinger, blir pro
blemstillingen meget kompleks. Dette har gitt opphav 
til en rekke teorier, noen av dem riktig spennende, 
men spekulative. De kan likevel være interessante som 
utgangspunkt for egne refleksjoner over mennesket 
som sosialt vesen og betrakter. 

En av de mest omdiskuterte teoriene er den såkalte 
«prospect-refuge»-teorien som er lansert av geografen 
Jay Appleton og presentert i boken «The Experience of 

Landscape» (1975 b). Med utgangspunkt i deler av en 
teori utviklet av atferdsforskeren Konrad Lorenz, deler 
han landskapet inn i utsiktsplasser («prospects») og 
skjul («refuges»). Gjennom henvisning til dyrs atferd 
mener han å kunne begrunne at mennesker spontant 

opplever landskapet etter hvilke muligheter det gir for 
å kunne se uten å bli sett, og at det er et nedarvet 
utviklingstrekk hos mennesket å oppleve slike situasjo
ner som positive og behagelige. 



Stephen Kaplan (1979) bygger videre på denne teo

rien og knytter reaksjonene på en viss miljøsituasjon til 

to ulike begreper som han kaller «making sense» og 

«involvement». Med «making sense» menes behovet 
for å kontrollere, forstå og finne seg til rette i sine 

omgivelser, og med «involvement» behovet for å bli sti

mulert og lære. 
Der er vanskelig av dette å trekke praktiske konse

kvenser for kraftledningsproblematikken. En konse
kvens kan være å forsøke å kartlegge og ta vare på disse 

(unngå nedbygging) landskapssituasjoner som gir 

mennesker slike behagsopplevelser. En annen mulig 

konsekvens er at kraftledninger kan være ril større sje

nanse enn andre konstruksjoner i omgivelsene fordi de 
ofte oppleves som utenfor menneskers kontroll og 

mesrrmg. 

Appletons teorier griper rett inn i diskusjonen om 

man skal fremheve eller skjule inngrep og anlegg i land

skapet. En mulig tolkning, men som neppe er i tråd 
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med intensjonene bak begrepssettet, kan være at de gir 

støtte for å plassere kraftledninger eksponert i landska

pet. Appleron analyserer i hovedsak punktsituasjoner 

som gjelder utsyn mot «vakre formål» («visras»), og det 

spørs om ikke teorien også forutsetter en viss iboende 

balanse mellom det skjulte og det eksponerte. 

I Norden er det trolig Gunnar Sorte som har arbei

det mest med å formulere allmennmenneskelige miljø

psykologiske prinsipper for persepsjon av omgivelser. 

Pieter van Santvoort (1631): Landscape. I malerkunsten finnes det 
utallige variasjoner over denne typen komposisjoner, der mennesket 

oppholder seg rel.ativt skjult i et omhegnende l.andskapsrom 
(refage), som samtidig er en utsiktspl.ass over det store I.and.skapet 

omkring (prospect). Appleton mener det er nedarvet trekk at vi har 

en dragning mot slike landskap. 
Foto:}. Lathion, ® Nasjonalgalleriet. 



Han har gjennomført flere eksperimenter for å finne ut 
hva mennesker har felles i en helhetsopplevelse av 
gjenstander og omgivelser. Resultatene danner grunn
lag for åtte opplevelsesdimensjoner som tar opp spørs
mål knyttet til planlegging, formgiving og sikring av 
menneskets landskapsopplevelse (Sorte upubl.): 
• Trivselsverdier 

Følelse av lyst og ubehag gir stimulireaksjoner i 
hjernen. Innenfor klassisk persepsjonspsykologi 
måler man impulser ut fra reaksjoner på «belønning 

og straff» (behag og avvisning). Sorte spør om ikke 
tilsvarende reaksjoner kan registreres i forbindelse 
med landskapsopplevelse. 

• Kompleksitet 
Praktiserer vi landskapsplanlegging slik at mennes
ket kan glede seg over variasjon og mangfold, og 
slik at landskapets storslagne rom gir muligheter for 
tankens flukt? 

• Helhet 
Gir vi landskapet en slik form og et slikt innhold at 

mennesket gleder seg over harmoni og sammen
heng i landskapsbildet? 

• Romlighet 
Former vi omgivelsene slik at mennesket kan opple
ve spillet mellom lysningens halvdunkle lys og det 
åpne landskapet? 

• Sosial status 
Forvalter vi våre omgivelser slik at de gir følelse og 
inntrykk av pleie, omsorg og respekt for innholdet? 

• Kraftfo!!het 
Gis mennesket anledning til å la seg fascinere av land
skapets lek.fulle, organiske og myke spill i former? 

• Affeksjonsverdi 
Lar vi mennesket få anledning til å oppleve omgi
velsene i kulturhistorisk perspektiv? 

• Originalitet 

Opplevelsesturismen viser hvordan særpregede og 
identitetssterke landskapsmiljøer har en magnetisk 
dragning på mennesket. 

Til analysebruk kan disse dimensjonene kanskje vir
ke lite konkrete. Poenget er imidlertid at de forteller 
mer om ulike sider ved menneskets opplevelse enn de 
«klassiske» kategoriene som vanligvis brukes i land
skapsanalysen (typiskhet, sjeldenhet, mangfold). 

Nilsson (1988) trekker fram tre aspekter ved indivi
dets miljøopplevelser: 
Det estetiske aspektet 
Det funksjonelle aspektet 
Det sosiale aspektet 

I fortsettelsen vil vi behandle disse nærmere. Samtidig 
vil vi forsøke å utlede noen aktuelle konsekvenser for 
problemstillingene som er knyttet til kabling av kraft
ledninger. 
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Med det estetiske aspektet menes her de egenskaper i 
miljøets fysiske utforming som gir opphav til positive 
og negative følelsesreaksjoner. 

Dette aspektet har nær sammenheng med den mil

jøpsykologiske tradisjonen vi tidligere har omtalt. I 
miljøpsykologiske analyser kommer det uten unntak 
fram en dimensjon der innholdet defineres på grunn
lag av variabler som trivelig/utrivelig, god/dårlig, vak
ker/stygg, positiv/negativ osv. (Sorte 1974). Denne 
dimensjonen har ulike benevnelser og er bl.a. kalt 
«evaluative factor» (Osgood et al. 1957), «hedonic 
value» (Berlyne 197 1), «pleasanmess» (Kuller 1972) og 
«valens» (Sorte 1982) . I flertallet av disse analysene har 
denne faktoren avgjørende betydning for den totale 

opplevelsen av miljøet. 
I landskapsestetikken skiller man gjerne mellom to 

tradisjoner; den kunstneriske og den økologiske (Zube 
et al. 1982). 

Den kunstneriske tradisjonen står sterkt i flere sen
trale teoretiske verk innenfor landskapsarkitekturen, 
feks. Crowe (1958) og Simonds (1961). Disse tar 
utgangspunkt i de klassiske skjønnhetslovene. Begreper 
som harmoni, orden og enhetlighet spiller en viktig 
rolle. Det er nære, om ikke nødvendige, koblinger 

mellom forestillinger om allmenngyldige estetiske pre
ferenseidealer og de biologisk-evolusjonære teoriene 
som ble omtalt i forrige hovedavsnitt. Andre har vært 
opptatt av allmennmenneskelige estetiske forestillinger, 
bl.a. Fechner, Rudolf Steiner og Thomas Thiis
Evensen. Fechner, som virket på slutten av 1800-tallet, 
gikk ut fra at det fantes visse former, farger o.l. som var 
vakre for alle mennesker, og forsøkte å bevise dette 
gjennom eksperimentell estetikk. Rudolf Steiner for
søkte å implementere Goethes fargelære. Thomas 
Thiis-Evensens arbeider med arkitekturens grunnfor
mer (arketyper) grenser også inn mot dette. 

Det har vært reist mange innvendinger mot denne 
formen for teoribygning, bl.a. av psykologen John 
Dewey som hevdet at menneskets estetiske opplevelser 
kan opptre i et nærmest ubegrenset antall former. 

Stephen Ka plan ( 1979) kommer trolig nærmest 
sannheten når han konstaterer at estetiske vurderinger 
er verken slumpmessige eller universelle. Hillestad 
(1984) inntar et lignende standpunkt i sin drøfting av 



kraftledningenes estetiske aspekter. At estetiske vurde
ringer i stor grad er sammenfallende innenfor en befolk
ning som har felles kulturbakgrunn, har vi etter hvert 
godt eksperimentelt belegg for. Nilsson (1988) fant for 
eksempel i et forsøk med estetisk bedømmelse av seks 
ulike industrianlegg i landskapet at forsøkspersonene 
(studerende og praktiserende landskapsarkitekter) i stor 
grad vurderte de forskjellige anleggene likt. 

Enda mer relevant for dette prosjektet er en under
søkelse av folks vurdering av kraftledningssituasjoner 
(Jones & Jones 1976). Her ble en forsøksgruppe med 
folk som var antatt å ha ulike holdninger til vern og 
utbygging, bedt om å bedømme graden av landskaps
tilpasning (visual compatibility) på en serie lysbilder. 
Lysbildene viste kraftledninger og master i ulike land
skapssituasjoner og fra forskjellige vinkler. Som ventet 
bedømte «de verneorienterte» gjennomgående alle situ
asjonene mer negativt enn «de utbyggingsorienterte» 
(selv om forskjellene var små), men det overraskende 
var at det relative avviket ikke var signifikant. Range
ringen var nesten sammenfallende for alle situasjonene. 

Den økologiske tradisjonen har røtter tilbake til de 
tidlige greske naturfilosofene og senere Platon og Aris-
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Koplingsanlegg og kraftledninger, Ulven i Oslo 
Foto: Einar Berg 

roteles , som utviklet ideer om en iboende orden i natu
ren. I dag er uttalt grunnholdning mer eller mindre at 
naturlige økosystemer også er vakre (f.eks. Smardon 
1975). Ut fra en slik vurdering virker menneskelige 
inngrep negativt på landskapet uansett hvordan de 
utformes (om enn i større eller mindre grad). Der slike 
inngrep er nødvendige eller allerede gjennomført, blir 
oppgaven oftest å harmonisere inngrepet og få situasjo
nen mest mulig lik den opprinnelige. 

Slike prinsipper ligger blant annet til grunn for de 
fleste anbefalinger om «naturlike» plantinger, f.eks . i 
forbindelse med veianlegg. En noe mer radikal hold
ning, men langt på vei akseptert og anerkjent (bl.a. i 
den nyere byøkologiske tradisjonen), er det å gjenopp
rette naturpreget i byer som kompensasjon for byens 
og byborgernes tap av natur, og som ledd i en økolo
gisk orden. En mer ytterliggående (men sjeldnere) 
holdning er at man ikke en gang skal gripe aktivt inn i 



naturens gang for å bøte på virkningene av inngrep, for 
eksempel åla et sandtak skråningsstabilisere seg og gro 
igjen av seg selv. 

G, junf..5 ·o ~IL upek~"t 

Det funksjonelle aspektet uttrykker dels hva slags følel
ser og holdninger man har til de aktuelle objekter, dels 
i hvilken grad funksjonen påvirker formen. 

Holdninger, følelser og nytteverdi 

Følelser og holdninger som har med det funksjonelle 
aspektet å gjøre, er f.eks. i hvilken grad man betrakter 

aktuelle objekter som nyttige, hva slags holdninger 
man har til dem, og hvorvidt man føler seg trygg over
for dem. Et par eksempler kan vise at det er viktig å 
skille det estetiske aspektet fra det funksjonelle. 

I 1986 gjennomførte Lanrbrukarnas Riksforbund 
en kampanje mot reduksjon av det produktive svenske 
åkerlandskapet. For å vekke opinionen og få folk til å 
se hva som var i ferd med å skje med det svenske land
skapet, lot man enkelte åkerarealer ligge brakk på lett 
synlige steder ut mot veier o.l. Man regnet med at 

mange mennesker ville oppleve en åker full av ugress 

I et skogbrannfelt i Maridalen i Oslo, har man valgt å La Landskapet 
fl utvikle seg uten å gripe inn i naturens gang. Det er her Lagt større 

vekt på økologiske enn på estetiske Landskapshensyn. 

Foto: Einar Berg 

som styggere enn en fulldyrket åker. Virkningen ble 
imidlertid delvis den motsatte. Mange syntes det 
blomstrende frøugresset var vakkert, ikke minst som 
en kontrast til de oppdyrkede arealene. 

På lignende vis har formålet vi har med en tur inn

virkning på hvordan landskapet oppleves. Oraug et al. 
(197 4) bruker som eksempel en skogsti med fullt av 
tomflasker. Hvis formålet med turen er rekreasjon, 
oppleves Baskene negativt og forstyrrende. Er formålet 
med turen derimot å samle panteflasker, blir alle flas

kene en positiv opplevelse. 
Har man en positiv holdning til formålet med et 

inngrep, vil det vanligvis være lettere å akseptere det 
enn hvis holdningen er negativ. En vei som utløser 
fastlandsforbindelsen til et øysamfunn, blir f.eks. 

akseptert av stedets befolkning selv om den kan være 

I 



Forhold av betydning for valg av kabling 
- Innenfor en og samme kulturkrets, og i en gitt 

tidsepoke, er det grunnlag for å hevde at oppfat
ningene av estetiske og visuelle konflikter knyttet 
til kraftledninger er allmenne. Det vil være noe 
uenighet om hvordan absolutt alvorlighetsgrad 
ska l vurderes, men det er bred enighet om det 
relative konfliktnivået. Det er så ledes for lettvint 
å avfeie estetiske eller visuelle konflikter om 
uttrykk for «smak og behag ». 

- Det er ikke gjennomført eksperimentelle studier i 
Norge. De fleste studiene er amerikanske og lig
ger 15-20 år tilbake i tid. I dagens Norge, der 
omfattende utbygginger gjør at landskapet sta
dig er under forvandling, er kraftledninger gan
ske sikkert konfliktfylte, men de «slåss om opp
merksomheten » med veiutbygging, store bygg
komplekser o.l. Det kunne være av stor verdi å 
gjennomføre en norsk eksperimentell studie for å 
kartlegge konfli ktnivået og opinionens bedøm
melse av estetiske verdier. Oppfatningene av 
konflikt i kraftlinjesaker er kanskje annerledes 
enn man i utgangspunktet hadde tenkt seg. 

- De to plattformene - den kunstneriske og den 

ganske dårlig tilpasset landskapet. Miljøorganisasjone
ne gir mer eller mindre direkte uttrykk for at de lettere 

aksepterer inngrep forårsaket av jernbanebygging enn 
av veibygging fordi jernbanedrift er i tråd med organi
sasjonens overordnede miljøpolitiske mål. 

Holdninger og opplevelse av nytte kan langt på vei 
forklare at utbyggerinteresser og verneinteresser har 

ulike oppfatninger. 
Betydningen av betrakterens holdninger gjelder tro

lig de Reste typer industriell virksomhet, og er særlig 
tydelig når befolkningen på et sted er avhengig av 
industrien . Trygghet i form av arbeidsplasser har derfor 
i mange tilfeller blitt stilt opp mot trygghet i form av 

et rent og uberørt miljø. 
Et annet behov er trygghet for liv og lemmer; en 

opplevelsesdimensjon som bl.a. er påvist av Kuller 
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Vinkelmaster, Slependen i Bærum. Negative opplevelser av nær
føring knytter seg til et knippe av følelser omkring både estetiske 
og trygghetsmessige forhold, slik de oppleves av de som er berørte. 

Foto: Einar Berg 

økologiske - kan gi ulik retning på preferanse. 
Den kunstneriske legger større vekt på kvaliteter 
(unngå disharmoni og mistilpasning ut fra en 
kvalitativ vurdering, unngå spesielt estetisk høy
verdige landskapssituasjoner). Den økologiske 
plattformen legger større vekt på antiteVomfang 
(begrense omfanget av inngrepet). I praksis vil 
det nok oftere være snakk om nyanser og ulik 
betoning av hva som er viktig . 

- Dyktig traseplanlegging kan dempe landskaps
messige konflikter. 

- Mastedesign kan ha betydning for konfliktnivået. 

- Sekundærinngrep og hjelpekonstruksjoner for
styrrer inntrykket av enhet og orden. Spor i ter
renget etter bygging er til sjenanse. Uheldig 
blanding av mastetyper på samme sted og urolig 
veksling mellom bæremaster og vinkelmaster 
forsterker konflikten. Det samme gjelder parallel
le kraftledninger med ulike master, masteavstan
der og høyde. Trafostasjoner krever spesiell opp
merksomhet. De er knutepunkter med innføring 
fra flere retninger, og kan være spesielt kaotiske. 



(1972). Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan 
lokalbefolkningen i Tsjernobyl på dramatisk vis har 
endret syn på kjernekraftanlegget etter ulykken, ikke 
bare fordi anlegget er en reell helsetrussel, men også på 
grunn av byggverkets symbolverdi. 

Forholdet mellom form og funksjon 

Når det gjelder forholdet mellom form og funksjon, 
er det tre prinsipielle tilncermingsmåter: 
• utformingen uttrykker funksjonen 
• utformingen anonymiserer funksjonen 
• utformingen gir inntrykk av en annen funksjon 

(etterligning og forkledning) 

Utforming kan dreie seg om en helt konkret form på 
et byggverk, men også om lokalisering og lokaliserings
prinsipper (logisk plassering). 

For enkelte byggverk ser vi umiddelbart forholdet 
mellom form og funksjon, f.eks. broer og vindkraft
verk. Uansett hvor store og teknisk gjennomførte de 
er, har de en like tydelig funksjon som kloppen over en 
bekk og veerhanen på et stabburstak. Mange byggverk 
som over tid er blitt regnet som vellykkede og vakre i 

landskapet, hører til denne kategorien. 
Mange industrielle tiltak, ikke minst industribygg, 

har et anonymt utseende. En trist fasade av korrugerte 
plater innkapsler og skjuler hva som foregår, mens pro
dukter som er lagret utenfor og utrangert produksjons
materiell røper virksomheten. Inntrykket er lite stimu
lerende og berikende for omgivelsene. Istandsetting av 

massetak og tipper er derimot tiltak som oppleves av 
de fleste som positivt. 

Anlegg som gir inntrykk av å ha en annen funksjon 
enn sin egentlige, må vcere svcert gjennomtenkte og 
bevisste for at de i det lange løp skal fremstå som vel
lykkede, også i forhold ril omgivelsene. Er vanntårn 
utformet som en UFO på ben, og med restaurant på 
topplanet, kan vcere et positivt og attraktivt anlegg. Et 
møbelsenter med djerve former og høyteknologisk 
design kan virke som et «bedrageri» når det viser seg at 
det som frembys inni, er trauste finske husflidsmøbler 

og billig masseprodusert nips. 

lJPt sos i -le 1~pektet 
Det sosiale aspektet behandler de rådende oppfatning
er om hva som hører sammen. Mennesker fyller objek-

Forhold av betydning for valg av kabling 
- Visse former er med tiden blitt så vanlige at vi 

ubevisst ledes til å tro at de uttrykker sin funk
sjon. Det gjelder for eksempel kraftledninger, der 
mastene har en form som egentlig bare uttrykker 
en bærende funksjon mens linene uttrykker 
hvordan strømmen beveger seg . I stedet har hele 
kraftledningens form kommet til å symbolisere 
funksjonen : å transportere elektrisitet. Dermed 
oppfattes likevel funksjonen umiddelbart. Dette 
tilsier at vi bør være varsomme med å foreta dra
matiske endringer i utformingen, og være forsik
tige med å etterligne andre funksjonelle objekter. 

- Kraftledninger som har en tydelig nytteverdi for 
de som berøres av den, har større legitimitet og 
lettere for å bli akseptert. Dermed er dette også 
legitimt som kriterium for å bedømme hvor 
sterkt et inngrep oppleves. Som følge av dette er 
det lettere å forsvare små luftledninger der loka l
samfunnets behov for strømforsyning blir tyde
liggjort. 

- Følelsen av utrygghet i forhold til spenningso
verslag, brannfare og elektromagnetiske felter 

bidrar til at kraftledninger oppleves mer negativt 
og har vanskeligere for å bli godtatt enn andre 
utbyggingstiltak. Dette er dessuten forhold som 
de som berøres, ikke har herredømme over eller 
kan kontrollere . Slike følelser er like legitime som 
allmenne reaksjoner på større inngrep. Kablings
krav kan derfor være legitime ved inngrepskon
flikter som er knyttet til nærvirkninger og nærfø
ringer, der trygghetsfølelse og estetikk spiller 
sammen. 

- Kraftledningstraseer som ikke oppleves som 
logiske innslag i landskapet, og/eller som ikke 
følger terrengdrag og landskap på logisk vis, er 
negative. Traseer som er lagt ut fra et ønske om 
å ta spesielle lokale hensyn, f.eks. å følge eien
domsgrenser som ikke er synlige og som langt 
fra alltid følger de naturlige drag i terrenget, kan 
få slike effekter. 

- Veksling mellom luftstrekk-jordkabel- luftstrekk 
kan føre til manglende logikk eller sammenheng 
dersom overgangene ikke følger tydelige og for
ståelige landskapsskiller. 

I 



ter i sine omgivelser med et symbolinnhold. Enhver 
opplevelse skjer i en viss sosial, kulturell og historisk 
sammenheng. Likheter i opplevelser hos ulike mennes
ker kan til en viss grad forklares med at enkeltindivide
ne er en del av denne sammenhengen. 

Landskapsidealer og symbolverdier 

Skiftende tider har skiftende landskapsidealer. Det 
rådende landskapsideal hos oss - som vi finner i turist
brosjyrer, på prospektkort o.l. - gir ofte et romantisert 
bilde av landskapet. Dette romantiske landskapsidealet 
oppstod på 1800-tallet som nasjonalromantikk og vill
marksromantikk. Begge deler sprang ut av borgerska-

Lars Hertervig (1865): Skogtjern 
Foto: J Lathion, ®Nasjonalgalleriet 
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pets dannelsesidealer og retter seg særlig mot kultur
landskapet og naturlandskapet. 

Nasjonalromantikkens pittoreske bondelandskap had
de sine røtter i den engelske landskapstradisjonen. En av 
de ledende personene for denne tradisjonen, Humphrey 
Repton (1752-1818) , skrev mer enn 50 «Red Books» 
med illustrerte forslag ril landskapsforbedringer. 

Villmarksromantikken kan beskrives som borger

skapets flukt fra fabrikkrøyk og bylarm. Man lovpriste 
strevet og individets kamp med naturen, og søkte det 
ensomme, beroligende og kontemplative. De land
skapsrypene som best svarte til disse naturidealene var 
hos oss skog og fjell, elver, fosser og sjøer, slik vi finner 
dem som rammer og kulisser i Asbjørnsen & Moes fol
keeventyr og i tegninger og malerier av Theodor Kit
telsen og Lars Hertervig. 

I våre dager er den romantiske landskapsoppfat
ningen særlig sterkt knyttet til rekreasjonslandskapet. 
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Felles for de romantiske landskapsidealene er at land
skapet skal være fritt for industrielle inngrep. Dette 
gjennomsyrer også de fleste analyser og vurderinger av 
landskapsbildet som blir utført av landskapsarkitekter 
og andre i forbindelse med planer om kraftutbygging, 
høyspentledninger, veier, jernbaner o.l. Slike inngrep 

betegnes som forstyrrende elementer. Inntrykket av 
forstyrrelse er faktisk så sterkt at kraftledninger retusje
res vekk fra prospektkort. 

Slik har det imidlertid ikke alltid vært. I «industria
lismens og kraftsosialismens glansalder» i første halvdel 
av vårt århundre hadde industrielle ril rak og utbyg
gingsprosjekter høy positiv symbolverdi. Malere som 
Alf Rolfsen malte utallige veggfresker, som den dag i 
dag kler rådhus og skoler, der teknikk og industriar
beid er de sentrale motiver og gjenstand for beundring. 
Langt utpå 1960-raller var opplyste rørgater der lokale 
kraftverkets stolthet. Noen synes nok i dag ar dette var 
patetisk og kuriøst, men der viser hvordan symbolver
dien i våre omgivelser raskt kan skifre når de kulturelle 
strømningene i samfunnet endrer seg. 

Likevel er det grunn ril å understreke ar der roman
tiske landskapsidealer har en sterk symbolkraft, og at 
der har stor grad av stabilitet. Alle generasjoner har 
hatt en trang ril å hylle restene av der forgangne; ofre i 
tospann med klager over samtidens moralske forfall. 
Den amerikanske geografen David Lowenthal betoner 

landskapets betydning for kontinuiteten i samfunnet 
ved at der fungerer som en budbærer fra fortiden. 
Etter hans mening forklarer dette de historiske elemen
tenes betydning for landskapsoppfatningen i en kultur 
som ellers generelt priser ungdommen (Lowenthal 
1980). 

Kuller (1975) bruker begrepet 'affeksjon' for å 
beskrive aldersaspektet ved et miljø. Ofre er det objek
ter med høy affeksjonsverdi som løftes fram som sym
bol på hele miljøer. 

I sin doktoravhandling om landskapsesrerikk og 
kulturlandskapsplanlegging snakker Zollner (1987) 
om «relativt varige opplevelsestrukturer». Opplevelsen 
eller «landskapet» tilskrives tre ulike «berydningsnivå
er»: 

• et «perseptivt nivå» der behovet for orientering er 
det viktigste 

• et «symptomatisk nivå» der behovet for stimulering 
og mangfold er viktig 

• et «symbolsk nivå» som består av følgende hovedin

gredienser: 
• «Heimat» som symboliserer trygghet, hjemmefølelse 

og tilhørighet 

• «Naturnahe» som symboliserer et utopisk element av 

frihet og ubundethet 

Der første berydningsnivået er relativt godt kjent og 
danner grunnlaget for den metodikken som benyttes i 
de fl.este analyser av opplevlesesverdier i landskaper. 
Grunnleggende begreper her er «landskapsrom», «ska
la», «kanter», «landemerker» og «knutepunkter». Lynch 
(1961) og Lorange (1982) representerer de to viktigste 
- og i Norge mest innflytelsesrike - arbeidene som car 
for seg dette berydningsnivået i landskaper. Selv om 
det trolig er akseptert at landskapsstruktur, i betyd
ningen orienterbarhec og leselighet, er vesentlig for 
landskapsopplevelsen, viste Zollners undersøkelse at 
struktur var underordnet variasjon og symbolverdi i 
oppfattelsen av det sørtyske jordbrukslandskaper. For
fatteren mener dette skyldes det faktum at det er lett å 

orientere seg i det sørtyske landskapet på grunn av vei
er, bebyggelse o.l. Undersøkelser av det symptomatiske 
berydningsnivået der Zollner hevder at «variasjon» er 
det viktigste elementet, finnes særlig innenfor den 
omgivelsespsykologiske forskningen. Variasjonens 
betydning er vel dokumentert og tatt hensyn til i de 
fleste metoder for vurdering av landskap. Samtidig har 
det være reise kritikk mot bruken av dette kriteriet i 
visse ryper landskap, feks . prærielandskapet i Nord
Amerika (Evernden 1983). Som svar på denne kritik
ken er kriterier som «intensitet» og «Storslagenhet» blitt 
innført (feks. i Geelmuyden og Berg 1986). Det tredje 
berydningsnivået til Zollner, der symbolske, har bare i 
det aller siste vært viet nevneverdig oppmerksomhet, i 
alle fall innenfor landskapsplanleggingen. 

Gjennom eksperimenter er det dokumentert at kri
terier som «naturlighet» eller «urørthet» er betydnings
fulle for landskapsopplevelsen, men uren at man har 
forstått hvorfor der forholder seg slik. Gullestad (1989 
b) har vist hvordan naturbegrepet i Norge står både for 
det hjemlige og det ubundne og frie. «Natur» er en av 
de kulturelle kategoriene hun mener er karakteristisk 
for <<norsk hverdagsliv» og står i et motsetningsforhold 
ril byen. Forholdet mellom natur og hjemmefølelse 
kan ril en viss grad beskrives gjennom motsetningspa

ret «fred og ro» og «bråk og ståk». 
Gullestad (1989) ser fremfor alt behovet for utvik

ling av en felles forståelsesramme og begrepsapparat 
som basis for de kulturelle kategoriene hun har identi
fisere. Dette samsvarer med behovet for «making sen

se», som Kaplan (1979) har funnet i sine landskaps
preferanseforsøk. Geelmuyden (1989) har vist hvordan 
«landskapet» er en hele spesiell form for meningsska-
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ping. Det er romantisk i sitt vesen og gir opphav til et 
«kosmos» med «jeg- et», individet, som kjerne. Land

skapet er en vesentlig ingrediens i moderne mennes
kers identitetsfølelse. Det manifesterer seg gjennom 
dyrking av følgende typiske symbolske pluss-akser 
(vakkert, rent, sunt, trygt, naturlig, harmonisk, spen
nende ... ): 

• det gamle, det historiske, det antikvariske 
• det enestående og eksotiske, det særlig kjenne-

tegnende 
• det uberørte, det opprinnelige, det naturlige 
• det omhegnende, det samlende, det harmoniske 
• det uoppnåelige, det grense- og tidløse i naturen 

Tilsvarende kan følgende typiske symbolske minus
akser identifiseres (stygt, skittent, forurenset, farlig, 
unaturlig, uharmonisk, kjedelig): 
• det moderne i betydningen det teknologiske og 

industrielle 
• det som forekommer i overflod og utrengsmål 

(«en masse») 
• det urbaniserte, det urbygde 
• det utflytende, det grenseløse i kulturen 
• det avskjærende, det avbrytende ved nye inn

retnmger 

Det symbolske uttrykket for dette er fremfor ale land
skapsbildet som avbilder utvalgte utsnitt av omgivel
sene i et sentralperspektiv. Dette er landskapsbildet 
som konvensjon. Det utgjør en viktig side av vår måte 
å betrakte omgivelsene våre på og er en del av vår kul
turelle arv og vår livsverden. Landskapsbildet blir i 
denne betydningen en klisje, en vane. Det er denne 
det refereres til når formålet er vern, eller som i dette 
tilfellet, kriterier for kabling av kraftledninger. Det er 
også med utgangspunkt i en forståelse av landskapsbil
det som medium for å opprettholde status quo at det 
oftest snakkes om «visuell sårbarhet». 

Landskapet som metafor (synsmåte} 

Landskapet som bilde har imidlertid også en annen 
betydning. Idet opplevelsen så å si «Stivner» til et bilde, 
kommer både opplevelsen og vi selv på avstand. I denne 
avstanden ligger det en mulighet til å se «på nytt», det 
vil si oppleve på en annen måte og dermed forandre oss 
selv. Vi gis muligheten til å etablere noe annet og bedre 
så å si på fundamentet til det forgangne og stivnede bil
det. Dette «andre» og «bedre», som ligger under eller 

bakenfor ethvert landskapsbilde er en påminnelse om 
mulighetene for å oppleve mening, helhet, kontinuitet 

og kreativitet i tilværelsen. I opplevelsen av landskapet 
kan de ulike betraktningsmåtene - den estetiske, den 
økonomisk-teknologiske og den praktisk-etiske (politis
ke) - til en viss grad holdes sammen. Forutsetningen er 
imidlertid at «landskapet» ikke blir redusert til et todi
mensjonalt bilde på netthinnen, men som bærer av en 
kulturell tradisjon og med nyskapende potensial. 

Det viktigste ved momentene ovenfor er at landska
pet synliggjør menneskets forhold til naturen og histo
rien. Det er langs skillet mellom kulcur (det nye) og 
natur (det opprinnelige) at overgangen fra pluss til 
minus ligger. Landskapsbildet som øyeblikksopplevelse 
og «kreasjon» bærer i seg muligheten til å se dette for
holdet på stadig nye måter. Selve skapelsesprosessen 
bærer i seg kontinuitet, en meningsfull forbindelse 
mellom fortid, nåtid og fremtid. Det «gamle» er ikke 
nødvendigvis bare det som ble skapt før 1950. Moder

ne menneskelige innretninger kan komme til å betrak
tes som natur eller historie på lik linje med gamle utlø
er. Landskapsbildet, idealutsikten, har altså ikke utspilt 
sin rolle, men det må tolkes på nytt hver gang det 
planlegges nye prosjekter. 
I Nilssons undersøkelse av seks industrianlegg i landska
pet (Nilsson 1988) var en av kommentarene til ett av 

I praksis betyr dette at kraftledningsprosjekter 

i ethvert tilfelle må ba lansere mellom en 

fornuftig bruk av vedtatte landskapskriterier og 

grenseverdier for visuell sårbarhet, og et kreativt 

landskapsfaglig skjønn. 

anleggene at <<med stigende alder blir det meste aksepta
belt>>. At tid og aldring skaper større forsoning og aksept, 
ser ut til å være et allment trekk. Det foreslås å bruke 
begrepet 'patina' for å karakterisere denne dimensjonen, 
selv om termen kan ha et annet betydningsinnhold i 
andre sammenhenger. Patina kan i vår sammenheng for
stås som menneskets iboende trang til å forsone seg med 
sine omgivelser. Gradvis blir høyspentledningen og 
andre inngrep, og de symbolverdier som knyttes til dem, 
en del av stedets kulturhistorie, identitet og hjemstedsfø
lelse, og blir akseptert som en del av dette. «Tiden leger 
alle sår». Det er grunn til å tro at det lar seg påvise en slik 
patinaeffekt ved miljøpersepsjon. 

På den annen side er det inngrep som omgivelsene 
kanskje aldri forsoner seg med, der irritasjonen over 
brutaliteten og hesligheten er så sterk at den negative 
holdningen til dem varer ved. Vi antar imidlertid at 
dette stort sett bare gjelder i ekstreme situasjoner. 



Freia-uret på Karl Johan var Oslos første lysreklame, og har vist tiden 
helt siden 1909. I en opphetet avisdebatt ble det den gang hevdet at 
lysreklamen forurenset bymiljøet, og at Kristiania sto i fare far å bli 
helt «newyorksk». J dag debatteres bruk av lysreklame og neonskilt 
like iherdig, men Freia-uret er nå knapt omstridt. Snarere ville 
mange i dagføle at noe av byens identitet ville blitt borte dersom 
Freia-uret forsvant. Foto: Einar Berg 

Konflikter lar seg ikke unngå når utbyggingsinteres
ser truer landskap som har høy «romantisk verdi», 
feks. på grunn av villmarkspreg og urørthet. For den 
som søker ensomhet og urørt natur, er det ikke bare 
den rent fysiske virkningen av inngrepene som ødeleg
ger opplevelsen, men kanskje først og fremst følelsene 
som knytter seg til deres symbolverdi. 

Det er mindre vanlig at landskapets symbolverdier 
beskrives eksplisitt ved vurdering av tekniske inngrep. 
På bakgrunn av det foregående bør imidlertid en slik 
symbolanalyse i større grad gjøres eksplisitt og tillegges 
vekt i slike saker. 

Nærmiljø og hjemstedsføle/,se 

Hjemstedsfølelse er viktig for mange mennesker. Land
skapet man har vokst opp i, betyr ofte mye for fremtidi
ge opplevelser. Folk som har vokst opp i det åpne bon
delandet på Toten, kan ha vanskeligheter med å finne 
seg til rette i trange vestlandsdaler. Industriarbeidersøn
nen fra Odda synes landskapet i As er flatt, kjedelig og 
uten holdepunkter. Bymennesket fra Oslo kan finne det 

trege tempoet og det stille livet på bygda uutholdelig, 
mens innflytteren fra landet kanskje bruker et helt liv på 
å forstå at livet kan være godt også i en stressende stor
by, og blir ikke kvitt lengselen etter å vende hjem. 

Klokketornet på Jernbanetorget i Oslo høstet mange syrlige kommen
tarer da det ble reist, og er av mange oppfattet som en stygg andunge i 
bybildet. J dag, noen fl år etter, har det jatt en mer eller mindre til
vant plass i folks oppfattelse av bybildet, og hisser nok ikke lenger opp 
så mange som før - hvis de da ikke blir minnet om det. 
Foto: Einar Berg 

Sandberg (1979) tror at mye av hjemstedsfølelsen 
beror på at man har et så inngående kjennskap til sine 
hjemlige omgivelser at man kan oppleve og tolke selv 
små nyanseforskjeller, f.eks. med hensyn til klima og 
årstidsvekslinger. Rachel Kaplan ( 1979) sammenlignet 
en lokalbefolknings vurdering av landskapet langs en 
vei med vurderingene til gjennomreisende turister. 
Hun fant at de fastboende la større vekt på det som var 
karakteristisk for omegnen, og la merke til miljødetal
jer som turistene overså. 

Endelig har den rollen man selv har spilt i foran

dringsprosessen vesentlig betydning. Tiltak som er 
kommet i gang på initiativ fra mennesker som bor på 
stedet, har naturligvis stor symbolverdi for disse. Bec
ker & Keim (1975 , referert i Nilsson et al. 1978) skjel
ner mellom aktiv og passiv tilpasning. I det ene tilfellet 
har man selv vært med på å påvirke forandringen, i 
det andre er tiltaket blitt påtvunget utenfra. Ifølge 
Werne (1987) er menneskers behov for å påvirke for
andringsprosessen av fundamental verdi. 

I en studie av brukermedvirkning i utformingen og 

planleggingen av et veiprosjekt sammenlignet man 
vurderingene fra et utvalg av lokalbeboere og et 
ekspertpanel av planleggere (Jones & Jones et al. 
1983). Det viste seg da at ekspertpanelet gjennomgå-
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Forhold av betydning for valg av kabling 
- Landskapstyper med stor allmenn symbolverdi -

både uberørte naturlandskap og kulturlandskap 
av stor «romantisk betydning » - bør en tilstrebe 
å holde fri for inngrep. Det er fullt relevant å hen
vise til symbolverdien i et område, og ikke nød
vendig å omskrive den eller skjule den som en 
uuttalt premiss. På samme måte må kulturelt vik
tige symboler som bidrar til å gi steder et sær
merke, skjermes mot inngrep. 

ende oppfattet inngrepet som mindre dramatisk enn 
brukergruppen, men samtidig var ekspertene mer 
negative til de ulempene de vurderte som viktige. 

Landskapets tåleevne 

Ved inngrep i landskapet er det ikke bare anleggets 
størrelse, omfang og karakter som har betydning, like 
viktig er landskapets fysiske forutsetninger. Mulighete
ne for å skjule inngrepet varierer fra landskap til land
skap, samtidig som anlegget blir mer fremtredende i 
noen landskapstyper enn i andre. Når det gjelder kraft
ledninger, vil man vanligvis ønske å skjule dem mest 
mulig, selv om det finnes enkelte unntak, f.eks. der 
kraftledningen inngår som del av en industriell histo
rie. Ledningene inn til smelteverket på Sunndalsøra er 
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- Er det slik at «Tiden leger alle sår» - også 
for kraftledninger? Kanskje et stykke på vei, 
men - alt med måte! 

- Ved å trekke lokalbefolkningen med i beslut
ningsprosessen kan en få fram forhold som en 
planlegger utenfra kan komme til å overse. Noen 
av disse forholdene kan vise seg viktige for saken. 

eksempel på dette. Dette motivet er forsidebilde på 
Hillestads publikasjon om kraft, ledning og landskap 
(Hillestad 1984) . 

I dette kapitlet legges vekten på noen av de viktigste 
faktorene som avgjør hvordan et anlegg fremtrer i 
landskapet. I denne sammenheng kommer vi ikke til å 
legge vekt på begrepssett som brukes til å forklare 
hvordan landskapet er bygget opp. 

Forsiden av Kraft og miljø nr. 8 - Kraft, ledning og landskap. 
Faksimile. 
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Om anlegget synes eller ikke, beror på hvordan det er 
plassert i forhold til eventuelle avskjerminger, f.eks. 
koller, trær og bebyggelse, og hvilken avstand og posi
sjon det har i forhold til betrakteren. Jo færre avskjer
minger det finnes i et landskap, dess tydeligere frem
trer et anlegg som er plassert der. Med begrepet visuell 
tåleevne menes i denne sammenheng landskapets evne 
til å tåle inngrep uten å endre karakter. Jo større sann
synligheten er for at anlegget synes i landskapet, jo 
lavere er den visuelle tåleevnen (Nilsson 1988). Defi
nisjonen av visuell tåleevne bygger i stor grad på det 
amerikanske begrepet VAC ("Visual Absorption 
Capability") (Yeomans 1979) . 

Et begrep som er nær beslektet, og som i senere år 
er blitt utviklet for å beskrive veitrafikkbelastninger, er 
såkalt 'miljøkapasitet' . Den mest brukte definisjonen 
på miljøkapasitet er «Det mennesker, natur og det men
neskeskapte kan tåle av påvirkninger .fra veg og vegtrafikk 
uten å bli forringet» (Nordisk Veiteknisk Forbund 
1992). Lindheim (1992) benytter en snevrere defini
sjon av begrepet og knytter det til landskapsestetiske 

3 00 kV-ledning Saurdal - Førre. I det småkup erte terrenget flr 

kraftledningen god bakgrunnsdekning, og er synlig bare 

over korte avstander. Når i tillegg lysforholdene er gunstige, 

blir kraftledningen knapt synlig. 

Foto: Einar Berg 

aspekter ved miljøkapasiteten (fortsatt knyttet til vei
problematikk). Miljøkapasitetsbegrepet er fruktbart i 
denne sammenheng fordi det sier noe om grenseverdi
betraktninger: En problemsituasjon oppstår når umd
skapets visuelle kapasitet (som et delaspekt ved miijøka
pasiteten) overskrides. 

Kapasitetsbegrepet kan, når det gjelder landskapet, 
anvendes både med et økologisk og et visuelt utgangs
punkt. Selv om vi her legger hovedvekten på den visu
elle tåleevnen, kan en ikke se bort fra at de aspekter 
som berører den økologiske belastningen (f.eks. elek
tromagnetiske felt fra kraftledninger og fuglekollisjo
ner med kraftledninger) også har innvirkning på den 
visuelle opplevelsen av hva landskapet tåler. Andre san
seinntrykk, f.eks . koronastøy, kan også forsterke inn
trykket av visuell forstyrrelse. 
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Synlighet 

Synlighetsbegrepet har gradvis fått større plass i plan
legging og konsekvensanalyser. En viktig grunn til 
dette er at det nå finnes enkle og gode dataprogram
mer for å beregne synlighet og fremstille den på kart, 
særlig der det foreligger digitale kartverk. Den nor
ske landskapsarkitekten Alf Ivar Oterholm har vært 
blant de fremste til å utvikle dataverktøy for land
skapsanalyser. Han har blant annet bidratt til å 
utvikle bruken av det amerikanske programmet 
EPPL7 (Environmental Planning and Programming 
Language 7), som viser synlighet, høydelag, helnings
grad, helningsretning mv. på kart. En slik analyse ble 
blant annet brukt til å finne den mest landskaps
vennlige traseen for ny riksvei 2 gjennom Ullensaker 
(Statens Vegvesen Akershus 1993). Synlighetsanaly
ser utgjorde også en vesentlig del av utredningsmate
rialet i forbindelse med kraftlinjesaken 300 kV-led
ningen Fana-Kollsnes (Bergenshalvøens Kommunale 
Kraftselskap 19 9 3 b) . 

Det er gjort en rekke VAC-studier i forbindelse 
med miljøkonsekvensanalyser i USA. I forbindelse 
med planer for skogsdrift har man plukket ut relevante 
egenskaper ved landskapet, f.eks. helningsforhold, ero
sjonsfare, bonitet (vegetasjonens regenereringsevne), 
fargekontraster i landskapet og artsmangfold (Yeomans 
1979). Disse faktorene har fltt verdier langs en 
bedømmelsesskala, og et samlet tall som angir VAC
verdien. De samme innvendingene gjelder imidlertid 
for slike som for annen bruk av tallkarakterer i land
skapsbedømmelsen. 

Faktorer som bestemmer tåleevnen 

I forbindelse med en studie av landskapets forutset
ninger for å tåle inngrep i form av vindkraftaggregater 
gjorde Bergsjo et al. (1980) i Sverige en analyse av 
hvordan ulike landskapstrekk var bestemmende for 
tåleevnen. Landskapet, i dette tilfellet sørsvensk slette
landskap, ble klassifisert i fire ulike grader av 
åpenhet/lukkethet. Ikke overraskende var konklusjo
nen at den visuelle tåleevnen øker jo mindre de åpne 
landskapsrommene er, og jo høyere «vegger» som 
omgir dem. Norske landskap er langt mer varierte enn 
det sørsvenske slettelandskapet, men det er likevel 
meningsfullt og relevant også å vurdere våre landskaps 
tåleevne etter skalaen åpent/lukket. 

Kompleksitet var en annen viktig analysedimensjon 
for å beskrive den visuelle tåleevnen. Studien konklu
derte med at jo større kompleksitet, dvs. jo flere andre 
tydelige objekter det er som gir konkurranse i landska-
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pet, jo mindre er sannsynligheten for at et nytt anlegg 
kommer til å dominere. 

Problemstillingene som er knyttet til disse forholde
ne, er ikke enkle og entydige. Berglund & Johnsen 
(1975) har foretatt en analyse av ulike landskapsav
snitts følsomhet overfor forandringer som følge av tek
niske anlegg. De konkluderer med at varierte småska
lalandskap vanligvis er mindre følsomme, men de har 
et vesentlig forbehold - at de tekniske anleggene ikke 
bryter med landskapets skala. Mens de små landskaps
rommene avgrenser inngrepet mot omverdenen, kan 
de selv bli hardt rammet av inngrepet. Storskalainn
grep mener man å kunne innpasse bedre i storskala
enn i småskalalandskap. Tanken om en skalaharmoni 
mellom inngrep og landskap brukes også i forbindelse 

med veiutbygging, og går her ut på å forankre veien i 
landskapets hovedformer fremfor i småskalaelemente
ne i landskapet. Vi kommer nærmere tilbake til skala
problematikken senere. 

Variasjon brukes ofte som et vurderingskriterium i 
forhold til landskapets verneverdi. Her kan det oppstå 
konflikt mellom ønsket om å sikre verdifulle egenkva
!iteter i landskapet, og ønsket om å planlegge omgivel
sene med tanke på best mulig visuell tilpasning. 
Områder med variert landskap kan ofte absorbere 
mye. Som regel er det imidlertid snakk om landskaps
analyse på to ulike nivåer, og i praksis fører dette sjel
den til konflikt. 

Landskapets visuelle tåleevne har som nevnt blitt 
definert som evnen til å tåle inngrep uten å endre 
karakter. Dermed blir et viktig spørsmål når en eventu
ell karakterforandring inntreffer. Hillestad (1984) er 
blant dem som hevder at forandringen ikke skjer grad
vis, men inntreffer når en grense passeres: 

«l landskapet vil et nytt objekt eller et inngrep som 
stadig gjentas eller øker i størrelse, på et visst stadium 
overskride tålegrensen i landskapet. Det vil kort og godt si 
at landskapet endrer karakter. Virkningene kommer for
tere og blir mer radikale jo mer objektet eller inngrepet 
avviker fra det som ellers finnes (er vanlig) i området. Det 
kan gjelde forhold som feks. form, farge, lokalisering og 
materialvalg. Kraftledningene avviker i varierende grad 
på alle disse områdene. » 

(Hillestad 1984, s. 8) 

Orden og kaos 

Det er en nokså utbredt holdning at industrielle og tek
nisk pregede miljøer har en relativt høyere tåleevne for 
nye tekniske inngrep, og at det derfor er et riktig prin-



Ledningstraseer som fores inn mot koplingsanlegget på 

Ulven i Oslo. D et er vanskelig å opprette en visuell orden 

der mange ulike kraftledninger løp er sammen. 

Foto: Einar Berg 

sipp å samle inngrepene på slike steder. Dette er en 
sannhet med modifikasjoner. Bebygde miljøer har behov 
for en viss visuell orden og organisering i sine omgivelser 
for at de skal være akseptable. Noen ganger kan miljøet 
tåle ganske mye, andre ganger skal det mindre til før nye 
inngrep fører til visuell kollaps. Hillestad (1984) tar opp 
dette problemet i en drøfting av om det er riktig å paral

lellføre kraftledninger. Han mener landskapet er mer 
sårbart overfor slike inngrep jo mer kuperte terrengfor
mene er. Dette må antas å ha sammenheng med den 
innbyrdes rytmen mellom kraftledningene. 

Betraktninger som gjelder orden-kaos er ikke minst 
aktuelle i forbindelse med innføring av kraftledninger 
til trafostasjoner. Det finnes en del eksempler som viser 
at det neppe er noen overdrivelse å si at slike innfø
ringslinjer har skapt noen av de visuelt mest forslum
mede miljøene i Norge. Orden og kaos har også sam
menheng med skala og mønster, som behandles senere. 

Språket kan - bokstavelig talt - være til hjelp når vi 
skal forsøke å beskrive «når grensen er nådd». Med 
tanke på vår problemstilling kan en kanskje ut fra en 

semantisk (som gjelder ordenes betydning) betraktning 
hevde at karakterendringen i landskapet inntreffer når 
(den språklige) identiteten til stedet skifter fra den 
opprinnelige betegnelsen på stedstypen til et 'kraftled
ningslandskap' . Hvis en person blir bedt om å beskrive 
et sted vedkommende har sett, og det viktigste i 
beskrivelsen er kraftledningen på stedet, tyder det på at 
kraftledningen har tilegnet seg stedets karakter. 

En observasjon Berg og Geelmuyden gjorde i det 
foreliggende prosjektet, illustrerer dette. En av de store 

overføringsledningene inn til Tegneby i Østfold går 
gjennom et vekslende kulturlandskap med få tekniske 
inngrep. Selv om kraftledningen brøyter seg vei gjen
nom landskapet, og for så vidt bryter kraftig med de 
andre landskapskomponentene, er det ikke kraftled
ningen en vil nevne dersom man blir bedt om å beskri
ve karakteren i området. Det er preget av kulturland
skap som er den primære assosiasjonen - kanskje ville 
en ikke en gang komme på at det var en kraftledning 
der uten at man tenkte spesielt på det. På ett sted bry

ter imidlertid kraftledningen igjennom: 



«Tett opptil JYlkesveien ligger et lite tun med små hus 
som viser at dette engang var en husmannsplass. Stedet 
ligger på typisk vis i den skrinne ytterkanten av åkerlan
det, og med skogen bak. Hus og uthus er i bruk og er malt 
rødt. På tunet står en eldre mann og kløyver ved på en 
hoggestabbe. En gammel Opel Rekord står parkert i inn
kjørselen. Stedet og atmosfæren er et typisk bilde på vår 
tids bruk av kulturlandskapsarven. 

Men"" rett i husveggen står det plantet en 300 kV 
stålmast. Ledningene sneier forbi hustaket, langs gårds
veien og forsvinner inn i skogen på andre siden av JYlkes
veien. Kraftledningsmasten har tilranet seg hele oppmerk
somheten. Kraftledningen er på en måte blitt stedet. 

Den gamle plassen blekner på et vis hen og blir et sym
bolbilde på et ynkelig forfall. Opelen ruster foran øynene på 
oss. Ugraset i innkjørselen vokser til knehøyde og forvandles 
fta prestekrage og hundekjeks til burot og høymole. Man
nen på tunet bærer plutselig en slitt goljjakke som lukter 
gammel svette og innestengt schdfer. Spør du om hva jeg 
har sett? Jeg har sett en kraftledning som krysset en vei ... » 

Avskjerming 

I forbindelse med tekniske inngrep iverksettes det 
iblant tiltak for å øke landskapets visuelle tåleevne. 
Uønsket eksponering av en virksomhet eller et objekt i 
landskapet kan forhindres ved å skjerme anlegget 
enten ved at det tilpasses naturlig terreng og vegeta
sjon, eller ved å anlegge voller og plantninger. 

Naturlig avskjerming basert på stedets egne forut
setninger er selvsagt både det billigste og beste for å 
lindre visuelle sår. Aktiv avskjerming i form av voller 
og vegetasjon kan ha en dempende effekt, men kan i 
seg selv bli et forstyrrende inngrep - iblant kanskje 
større enn det opprinnelige. 

Foruten den avskjerming som oppnås av synshinder 
mellom betrakteren og objektet, snakker vi også om 

Kraftledning gjennom parkområde ved Emma Hjorth, Bærum. 
Landskapets visue11e tåleevne er definert som evnen til 

å tåle inngrep uten å endre karakter. Her kan man med god 
grunn reise spørsmålet om ikke tåleevnen er overskredet. 

Foto: Einar Berg 

Forhold av betydning for valg av kabling 

I 

- Visuell tåleevne er et viktig analysekriterium for vur
dering av kabling av kraftledninger. Dette kriteriet 
skiller godt mellom ulike inngrepsvirkninger og gir 
også anledning til å tvinge fram grenseverdibetrakt
ninger. Både nær- og fjernvirkninger er viktige. 

- A vurdere orden og kaos er viktig ved kraftled
ningstraseer. Alle si tuasjoner har en tålegrense, 
også intensivt utnyttede områder. Det er viktig at 
en ikke har en mekanistisk holdning til det å 
sam le framfor å spre inngrep. 

- Kraftledninger er generelt vanskelige å avskjerme 
visuelt. De har en linjemessig utforming og en 
høyde over bakken som gjør at det i mange situ
asjoner verken er praktisk eller ønskelig å foreta 
en omfattende eller total avskjerming. Dersom 
skjermen - enten det er vegetasjon eller voller 
eller en kombinasjon av de to - sku lle følge led
ningen, vi l den se lv kunne skape et kunstig visu
elt inntrykk. 



Utsikt mot Rjukan. Når betrakteren står ovenfor 
det observerte, avtar betydningen av detaijene i forgrunnen. 
Også avstander flr mindre betydning. 
Foto: Einar Berg 

avskjerming ved hjelp av vegetasjon og terrengformer 
som befinner seg bak objektet, som demper den visuel
le silhuettvirkningen. Dette er blant de prinsipper som 
ofte blir poengtert i anbefalinger for utforming av 
kraftledningstraseer. 

'i ,, Å --~ 

Mellom ulike landskapselementer forekommer det i 
alminnelighet en eller annen form for hierarki. I sin 
utredning om kraftledninger skiller for eksempel Fri
berg (1978) mellom tre nivåer i forholdet mellom led
ning og landskap: at ledningen underordnes, dominerer 

eller samordnes med landskapet. I stedet for samord
ning bruker Hubbard & Kimball (op.cit. Nilsson 

1988) og Appleron (1975) begrepet balanse for å 
uttrykke at det foreligger en likevekt mellom ulike ele
menter. Ofte er det imidlertid slik at visse elementer 
tiltrekker seg større oppmerksomhet enn andre, jf også 
foregående avsnitt om visuell tåleevne. 

Med visuell dominans menes at et objekt domine

rer det bildet som fremtrer i synsfeltet. Viktige faktorer 
som bestemmer graden av visuell dominans, er kon
trasten (under forutsetning av at objektet skiller seg ut 
fra omgivelsene) , samvirkningen med likeartede objek
ter og objektets plassering i omgivelsene. Hvor sterkt 
dominansen oppleves, påvirkes videre av hvor betrak
teren befinner seg i forhold ril de ulike objektene i 
landskapet, både når det gjelder nivå og avstand. 

Andre begreper som er noer beslektet med domi
nansbegrepet er blant annet visuell influenssone og 
nærvirkning - fjernvirkning. Dette er analysedimen
sjoner som er vanlig brukt blant landskapsarkitekter. 
Disse begrepene vil bli omtalt i dette avsnittet. 

Betrakterstandpunkt - nivå 

Betydningen av hvilken høyde betrakteren befinner seg 
på i forhold til det observerte objektet, er behandler av 
Linon (1968). Han skiller mellom tre posisjoner: «obser
ver inferior, observer normal, observer superior». Når 
betrakteren befinner seg lavere enn objektet, trekkes 

oppmerksomheten mor detaljer i forgrunnen og til land
skapsrommets avgrensninger. Ofte hindres sikten av bus
ker, troer og terrengformer. Jo høyere betrakteren befin
ner seg i forhold til det observerte, desto mindre betyd
ning f°ar både avstanden og eventuelle visuelle hinder. 



Emma Hjorth, Bærum. Innenfor visuelt territorium må betrakteren 
flytte blikket far å fange inn inntrykket av hele objektet. Ledninger 
rett over hodet gir et knugende inntrykk. 
Foto: Einar Berg 

Opplevelsen av landskapet fra en hevet posisjon har 
vært flittig utnyttet i landskapsmalerier (Appleton 
1980) . Maleren har da mulighet til å gjengi flere detal
jer i landskapet uten at elementene i forgrunnen dek
ker for de som ligger lenger bak. På den annen side må 
ikke observasjonspunktet heves altfor mye. Da mister 
betrakteren kontakten med landskapet på samme måte 
som når man sitter i et fly. Disse teknikkene er også 
brukt av de som skal illustrere visuelle inngrep i for
bindelse med konsekvensutredninger og lignende. 

Betrakterstandpunkt - absolutt avstand 

Den enkleste avstandsklassifiseringen skiller mellom 
nær- og fjernvirkning. Mange norske landskapsarki
tekter bruker dette enkle begrepsparet i sine analyser i 
forbindelse med kraftledninger, blant annet Hillestad 
(1984). Ved fjernvirkning ansees aspekter som led
ningsføring og silhuettvirkning å ha størst betydning. 
På nært hold er det detaljplasseringen og stolpene som 
betyr mest. 

USDA Forest Service har i sine landskapsanalyser 
benyttet en tillempning av Littons (1968) avstandsinn
deling, som har hentet terminologien fra maleri og bil
ledkunst. Landskapet deles her inn i forgrunn, mel
lomgrunn og bakgrunn. Til forgrunnen regner Linon 
området innenfor en avstand på opptil 400-800 m. 
Mellomgrunnen dekker intervallet videre oppover til 
ca. 5-7 km. Det som ligger bortenfor dette, hører til 
bakgrunnen. 

Geelmuyden har sterke motforestillinger mot å bru
ke terminologi hentet fra billedkunst og fotografi , i 

I 

denne sammenheng også den ordrette bruken av begre
pet 'landskapsbilde' (se vedleggsartikkel). Hun mener 
at denne billedliggjøringen av landskapsbegrepet virker 
innsnevrende på forståelsen av landskapets mening og 
innhold. Det virker også sementerende og konserveren

de på en slik måte at det tolkende og kreative momen
tet i forståelsen av landskapsbildet som metafor blir 
borte. For øvrig virker avstandsintervallene til Linon 
merkelige og er i hvert fall ikke allmenngyldige. Selberg 
(1994) opererer for eksempel med helt andre avstands
intervaller for opplevelsessoner langs gate og vei, 
med intervaller fra forgrunn 0-75 m, mellomgrunn 
75 m-3 km og bakgrunn mer enn 3 km langs vei. 
Langs gate er de tilsvarende intervallene 0-25 m, 
0-250 m og mer enn 100 m. Han fører dette videre og 
drøfter typiske landskapsproblemer for de ulike sonene, 
og hvilke karakteristika for de ulike landskapssonene 
som er særlig aktuelle (forgrunn-helhet, mellomgrunn
mangfold/variasjon, bakgrunn-inntrykksstyrke). 

Ifølge Linon preges forgrunnslandskapet av at 
betrakteren befinner seg i det. Et vell av detaljer, som 
mønsteret i barken og grenvinklene på trærne, kom
mer tydelig fram. Betrakteren har mulighet til å relate
re størrelsen på f.eks. en bygning direkte til seg selv. 
Dermed oppleves objektet i en absolutt skala og ikke i 
relasjon til landskapets skala. Intensiteten og styrken i 
farger, lyd, lukt og følelesesinntrykk oppleves ekstra 
sterkt. 

Mellomgrunnen er ifølge Linon den beste avstan
den for å bedømme utformingen av menneskelige inn
grep i landskapet.

2 
Forholdet mellom ulike bestandde

ler i landskapet, f.eks. hvordan en rekke koller utgjør et 
åsdrag, oppleves først på denne avstanden. Vegetasjo
nen er ikke lenger enkeltobjekter men teksturer, og far
gekontrastene mykes opp av bakgrunnsdisen. 

I bakgrunnslandskapet reduseres terrengformer til 
konturer, og ethvert inntrykk av overflatevirkning og 
detaljopplevelse er borte. Fargekontrasten blir mini
mal; fargetoner forsvinner og erstattes av ulike valører 
av blått og grått. 

wmnm• 
2 Mange landskapsarkitekter dele r nok Littons syn hva angår mellom
grunnens egenhet fo r bedømmelse. Der er helt påfallende hvor ofre 
ingeniøren vil trekke landskapsarkitekten bort ril det planlagte funda
menteringspunkrer, mens landskapsarkitekten selv vil komme seg litt 
på avstand for å kunne danne seg et helhetsinntrykk av situasjonen. 



Betrakterstandpunkt - relativ avstand 

Å vurdere visuell dominans i absolutte avstandsmål tar 
ikke seerlig hensyn til det karakteristiske ved ulike inn

grepsobjekter, og spesielt ikke til størrelsen. For å få dette 
tydeligere fram har det veen gjennomført studier der 

avstanden uttrykkes i relasjon til objektets høyde. Grun
nen til at høydemål er blitt valgt framfor breddemål og 
volum, er dels at metoden primeert har veert brukt til å 
analysere utpreget vertikale objekter som kraftlednings
stolper (Driscoll et al. 1976) og vindkraftverk (Bergsjo et 

al. 1980, Berg &Jørgensen 1980), og dels at det men
neskelige øyet er mest følsomt for vertikale former. Det 
statiske synsfeltet er ikke like vidt i horisontal og vertikal 

retning. Horisontalt omfatter det noe over 180° , verti

kalt ca. 150° . Videre er nedre halvdel av øyet større enn 

den øvre. Det fører til at vertikale objekter oppleves som 
større enn horisontale ettersom de opptar en forholds
messig større del av synsfeltet. Ifølge H esselgren (op.cit. 
Nilsson 1988) har man eksperimentelt vist at horisontale 

ledninger oppleves som like lange som vertikale ledning
er som i realiteten er mellom 1/8 og 117 kortere. 

Foruten den vertikale dimensjonen har øyets føl
somhet overfor bevegelse stor betydning for visuell 

dominans. For kraftledninger har dette imidlertid liten 

eller ingen betydning. 
Øyets vinkelmål for synsskarphet er for øvrig nesten 

uendelig (Lie pers.medd.). Det innebeerer at det er så å 
si umulig å hindre at det menneskelige øyet oppfatter 
refl.ekser i ledninger, uansett hvor tynne de er. 

Driscoll et al. (1976) brukte som nevnt relative ter
skelverdier for å fastsette grenser for visuell påvirkning 
fra kraftledninger. Terskelverdiene var basert på den 
vinkel som stolpehøyden, alternativt bredden på led

ningsgaten, opptar i øyet. Følgende grenseverdier ble 

definert: Høy til middels påvirkning - ca. 1 ° , middels 
til lav - ca. 0,4° , lav til synlig- ca. 0, 1° . Bergsjo et al. 
(1980) sammenlignet disse verdiene med egne under
søkelser for å fastlegge tilsvarende grenseverdier for 
vindkraftverk, og fant godt samsvar. I den forbindelse 
ble verdiene ovenfor omsatt til mer praktiske mål som 
en funksjon av avstanden relativt til høyden. Det ble 
valgt følgende tre soner: 

Visuell «restriksjonssone» 

Visuell dominanssone 
Visuell siktbarhetssone 
(= kontursynsvidde) 

3 x objekthøyden 

8-10 x objekthøyden 

inntil ca. 6 km 

Den visuelle restriksjonssonen er altså gjenstandens 
umiddelbare neerhet. Begrepet restriksjonssone hadde i 

den aktuelle studien tilknytning til sikkerhetsavstander 
til vindkraftverk, og er et lite tjenlig begrep til vårt for
mål. Vi foreslår i stedet å bruke begrepet visuelt terri

torium, nemlig det areal som objektet visuelt legger 
beslag på. Innenfor denne sonen må man flytte blikket 

for å fange inn hele objektet. 
Den visuelle dominanssonen rekker ut til det 

punktet hvor betrakteren ikke lenger bare ser objektet 
(objektet fyller hele synsfeltet), men ser det sammen 

med omgivelsene. Avstandsverdien på 8-10 ganger 
objekthøyden svarer godt til den sonen for visuell neer
virkning (inntil 300 m) som ble angitt i forbindelse 
med kraftledningstraseen for 300 kV-ledningen 

Fana-Kollsnes (Bergenshalvøens Kommunale Kraftsel

skap 1993 a). 
Den visuelle siktbarhetssonen angir det området 

der objektet er synlig. Det kan veere formålstjenlig å 
dele denne sonen i to, i en visuell influenssone der 

objektet er godt synlig, og en visuell siktsone som 
strekker seg ut til et punkt hvor objektet ikke lenger er 
synlig. For disse to sonene er det mer hensiktsmessig å 
operere med absolutte avstandsmål enn med relative. 

Et normalt øye kan iaktta gjenstander som opptar 

et halvt buesekund i synsfeltet. Det innebeerer for 

eksempel at en vanlig telefonstolpe i teorien skulle 

veere synlig på 100 km avstand. Jordkrumningen gjør 
imidlertid at det bare vil veere mulig fra meget høye 
utsiktspunkter. 

Langt viktigere enn høyde er imidlertid veerlaget og 
siktforholdene. Kontursynsvidde er i «Klimathandbok 
for forsvarsmakten i Sverige» (KliH 1975) definert 
som «det avstånd på vilket vid dags/jus konturen av ett 
ftamtradande storre foremål ... just forsvinner pga. luft

grumlingen». I Sør-Sverige er det eksempelvis mindre 

enn 1 % av årets dager hvor synsvidden overstiger 75 
km (Nilsson et al. 1978) . Om vinteren har halvparten 
av dagene en synsvidde som er kortere enn 6 km, mens 
det i klarveer i sommerhalvåret er vanlig med synsvid

der opptil 20-40 kn1. Den visuelle siktsonen er derved 
en årstids- og veeravhengig størrelse. På steder hvor 
løvtreer og busker utgjør en visuell skjerm, er årstids
vekslingen gunstig med tanke på skjermvirkning, 

døgnlengde og sikt. 
Den visuelle influenssonen vil variere med objektets 

volum, høyde, form og farge osv., og med siktforhold 
og dagslys . Asplan Viak Bergen (Bergenshalvøens Kom
munale Kraftselskap 1993 b) definerte den visuelle 
fjernvirkningssonen som «områder der tiltaket [300 

kV-kraftledningen Fana- Kollsnes} ... ville bli godt 

synlig». Mastene og ledningene ble vurdert som godt 



Grense for Grense for 
"godt synlig" synlighet 

h n 3h ca. 9h (f.eks. 4 km) (variabel) 

_L t----1 ----1 - ----- --+--1 ------1 
Visuelt Visuell dominans- Visuell influens- Visuell sikt-
territorium (VT) - sone (VD) - sone (VI) - sone (VS) 
nærføringssone nærvirkningssone fjernvirkningssone 

Fig.3. Ulike soner for visuell virkning som 
en fanksjon av avstand fra og høyden på vertikale gjenstander. 

synlige som et sammenhengende anlegg på en avstand 
på inntil 4 km. Mastene ble bedømt som godt synlige 
enkeltelementer ved avstander på inntil 6 km. I hvor 
stor grad «godt synlig» sammenfaller med «visuelt pro
blem» må sees i lys av omgivelsene - hvilke kompo
nenter i omgivelsene det er som eventuelt konkurrerer 
om oppmerksomheten, hvilke elementer det er som 
kan dempe kontrast og skjerme for innsyn osv. Disse 

Kiv/ed.alen, Seijord i Telemark. Under spesielle vinkler og rysforho!d 
kan det oppstå kraftige og visuelt dominante reflekser, særlig i linene. 
Foto: Knut Ove Hillestad 
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faktorene bør det pekes på slik at konklusjonene ikke 
blir for abstrakte eller løsrevne. 

Når avstandsrelasjoner diskuteres i forbindelse med 

visuell dominans, må disse verdiene vurderes i forhold til 

en tenkt <<normalsituasjon» der landskapet er relativt flatt 

og uten sikthinder. Dominansvirkningen kan være mod
ifisert (både dempet og forsterket) gjennom påvirkning 
fra belysningen og betrakterens plassering i terrenget. 

Inndelingen i ulike visuelle virkningssoner ut fra 
avstand til betrakteren er vist i figur 3. Den tar 
utgangspunkt i slanke, vertikale elementer uten sterk 
volumkarakter. 

Lysets betydningfor visuell dominans 

Den visuelle virkningen av ulike objekter i landskapet 
varierer etter hvor lyset kommer fra. I med.lys fremtrer 



landskapet klart og tydelig, selv om det er mindre kon
traster mellom lys og skygge. Fraveer av skygger gjør at 
gjenstandene flates ut, slik at den tredimensjonale opp
levelsen reduseres. Sidelys er oftest best for visuelle 
bedømmelser. Da fremtrer kontraster, dybdevirkning 
og romlige forhold tydeligst. I motlys forsvinner detal
jer og kontraster mellom mørkt og lyst. Tredimensjo

nale former går over til flate konturer. Scerlig sterkt 
fremstår konturer som avtegner seg direkte mot him
melen (silhuettvirkningen). 

Lysets betydning for visuell dominans har scerlig 
vcert analysert i forbindelse med kraftledninger. Hille
stad (1984) behandler lysets betydning i relasjon til 
farge- og overflatebehandling av kraftledninger, og 
peker også på at det under spesielle vinkler og lysfor
hold i forhold til betrakterstandpunkt kan oppstå kraf
tige og visuelt dominante reflekser, scerlig i linene. 
Refleks i linene oppstår lettest når solvinkelen er lav, 
det vil si vår og høst og morgen eller ettermiddag. 

Terrengplasseringens betydningfor visuell dominans 

Plasseringen i forhold til terrengformer og romlige for
hold i landskapet har stor betydning for om et anlegg 
kommer til å dominere over sine omgivelser eller 

I flate, åpne landskap blir objektene mer fremtredende jo nærmere 

midten av landskapsrommet de står. Noreledningen ved H ønefoss. 

Foto: Knut Ove Hillestad 

underordne seg dem. En diskret plassering, vanligvis i 
forsenkede terrengpartier, demper dominansvirkning
en - bortsett fra i det helt ncere visuelle territoriet. 

Sett i relasjon til lysforholdene er plassering innun
der nordskråninger scerlig gunstig. En kraftledning 
plassert i en slik sone, ligger mesteparten av tiden i 
skygge og blir derfor lite synlig. Jones & Jones (1976) 
påviste gjennom testbilder at betrakterne gjennomgå
ende bedømte slike situasjoner som relativt akseptable. 

Det er velkjent at kraftledninger som rir på toppen 
av en åsrygg fremstår som visuelt dominante. Dette 
skyldes imidlertid ikke bare silhuettvirkningen, men 
også at møtet mellom jord og himmel i seg selv har en 
dragning på blikket. «The top of the Hill» har ofte 
også et høyt symbolinnhold. 

En annen plassering høyt i terrenget som er interes
sant å analysere, er den såkalte «Military Crest», det vil 
si det høyeste punktet i et landskapsparti som gir fullt 
overblikk over terrenget nedenfor (Lynch 1962). Det 
er altså terrengets helning som avgjør hvor denne posi-



sjonen er - bare sjelden faller den sammen med selve 
toppunktet. Booth (1983) anser at «military crest» er 

en egnet plass for byggverk i kupert terreng, mens 
andre har hevdet at en slik plassering får tårn og master 
til å stå usikkert. Nilsson (1988) har et eksempel hvor 
et stort vindkraftaggregat er plassert på et slikt punkt, 
og mener at dette eksempelet gir støtte til den første 
tolkningen. Plasseringen rett nedenfor toppen av åsen 
skaper balanse mellom det oppstikkende byggverket og 
myke og runde koller i omgivelsene. Om dette har like 
stor gyldighet for kraftledninger, som strekker seg over 
lengre partier, og som det er et allment ønske å nedto
ne virkningene av, er ikke vurdert vitenskapelig. Der

som alternativene er «top of the hill» og «military 
crest», vil det sistnevnte trolig være klart å foretrekke. 

I Bate, åpne landskap er plasseringen i rommet 
avgjørende. Jo nærmere midten av rommet objektet er 
plassert, jo mer fremtredende blir det. Står det derimot 
i ytterkanten av landskapsrommet, blir det dette og 
ikke anlegget som blir mest fremhevet. 

Objektets dominans øker dessuten jo større/høyere 

I 

det er i forhold til utstrekningen av landskapsrommet. 
Samvirke mellom flere objekter - områdedominans 

Effekten av gjentakelse har stor betydning for graden 

av dominans. N år flere likeartede objekter befinner seg 
tilstrekkelig neer hverandre, blir deres felles visuelle 
virkning større enn summen av hvert enkelt av dem. 
Ett høyt objekt dominerer bare en begrenset sektor av 
synsfeltet, mens størsteparten er fri. Når objektene 
opptrer i grupper, fylles derimot en større del av syns
feltet, og dominanseffekten blir kraftigere. Når hele 
synsfeltet dekkes av objekter, har disse «tatt over» land
skapsbildet. I dette tilfellet kan man tale om område
dominans (Berg & Jørgensen 1980). Slik sett kan 

mange små og tettstilte objekter bli mer dominante 
enn færre store og spredtstilte. 

Kraftledninger ved Fosnavåg, Rogaland. Når flere likeartede 

objekter står nær hverandre, kan den felles visuelle virkningen bli 

større enn summen av hvert enkelt av dem. Vi omtaler dette også 

gjerne som områdedominans. 

Foto: Einar Berg 



Visuell dominans og kontrast - kontinuitet 

Den siste faktoren vi vil nevne som har betydning for 
hvordan et teknisk inngrep preger landskapet, er kon
trast/samspill. Kontrastbegrepet er så sentralt for rela
sjonen mellom objekt og landskap at vi behandler det i 
et eget kapittel. 

Forhold av betytlning 
for valg av kabling 

- Dersom en aksepterer en viss forenkling og 
generalisering, er visuell dominans et aktuelt 
mål for konfliktnivå . Ved å kartlegge hvor 
mange som er bosatt eller oppholder seg 
innenfor de ulike visuelle influenssonene (f.eks. 
utsiktspunkter/-strekninger) kan vi få en indika
tor på relativt konfliktnivå. Arealet innenfor de 
ulike influenssonene sier også noe om den 
visuelle påvirkningseffekten. 

- Nærføringer skjer innenfor de innerste visuelle 
influenssonene. En påvisning av grenseverdie
ne i relasjon til høyden gir grunnlag for å legge 
forholdsvis stor vekt på nærføringskonfliktene, 
og kanskje relativt sett mer enn det som har 
vært vanlig i tradisjonelle landskapsanalyser. 

- En kartlegging som kun baserer seg på 
avstandsparametere blir for enkelt til å beskrive 
situasjonen alene. Forhold som lys, terrengfor
hold, vegetasjon og plassering i terrenget må 
analyseres som deler av helhetsbildet. 

- En tilleggsvirkning av kraftledninger kan være 
områdedominans. Ved at kraftledninger stort 
sett danner ledninger og ikke grupper, reduse
res områdedominansen noe. Ved knutepunk
ter (f .eks. trafostasjoner) og i bred korridorer 
der kraftledningene føres parallelt, oppstår det 
ofte en gruppeeffekt som fører til områdedo
minans. Slike situasjoner må registreres og 
vektlegges ved planleggingen av nye inngrep. 

Kontrast - samspill 

I foregående kapitler har dimensjonen kontrast-sam
spill vært behandlet som en faktor som har stor betyd

ning for så vel individets opplevelse av tekniske inn
grep i landskapet som for landskapet i seg selv. På 
mange måter er dette et kunstig skille, men det kan 
forsvares ut fra ønsket om å betone henholdsvis betrak-

reraspekrer (der kulturelt flykrige sammen med psykis
ke grunntrekk) og landskapsaspekter (det fysisk perma
nente). I bunnen ligger likevel et uløselig samspill mel
lom betrakter, landskap og inngrep. 

Ifølge Alexander (1970, op.cit. Nilsson 1988) er 
kjernen i ethvert formingsproblem samspillet mellom 
objektet («the form») og dets omgivelser eller sammen
heng («the context»). Utformingen av objektet er løs
ningen på problemet, mens sammenhengen definerer 
problemet. Alexander hevder dessuten at det er gjen
nom en analyse av avvikene, altså kontrastene, at det er 

mulig å forstå problemet. Sammenhengen kan bestå av 
både synlige (det vi ser) og usynlige (historiske, kultu
relle og sosiale) komponenter. I dette kapitlet ligger 
vekten på synlige. 

Kontrastbegrepet vil vi i de Beste sammenhenger 
forstå uten videre. Ordet kontrast kommer av latinsk 
«Contrastare», som betyr «å stå i motsetning til». Kon
trasttvirkningen har grunnleggende betydning for den 
opplevde relasjonen mellom et teknisk inngrep og 
omgivelsene. Hvis inngrepet ikke representerer noen 
kontrast, legger en ikke merke til det i det hele tatt. 
Medfører det derimot skarpe kontraster, trekker det til 
seg oppmerksomhet. Med kontrast menes her en sam
let vurdering av de avvik som forekommer mellom 
gjenstand og landskap. 

Motpolen til kontrast er ikke like lett å uttrykke 
som et entydig begrep. På engelsk brukes i enkelte 
sammenhenger begrepet «congruity». Den norske 
oversettelsen «kongruens» har en spesiell matematisk 
betydning, og betyr likeform, og er ikke dekkende for 

vårt bruksområde. 
Andre begreper som har vært tatt i bruk for å 

beskrive motsatsen til kontrast, er blant annet harmo
ni, balanse og samspill. Sorte (pers.medd.) mener at 
begrepet kontinuitet gir bedre uttrykk for det grunn
leggende i relasjonen mellom gjenstand og sammen
heng. Her har vi imidlertid valgt å bruke begrepet 
samspill, som har noe mindre av de (avsporende) posi
tivt ladede valørene enn enkelte av de andre begrepene. 
Underordning kan også i noen sammenhenger gi 

menmg. 
Kontrast kontra samspill/underordning har Bere 

hundre års tradisjon innenfor hagekunst og landskaps
utforming. At disse prinsippene også kan gjelde kraft
ledninger, fremgår av følgende sitater (begge er skrevet 
i sammenheng med kraftledningsproblematikk): 

«Ett område med ett bestamt helhetsintryck kan ges en 

långt mer intressant och engagerande upplevelse om det i 

helheten finns en kontrast som avviker. En kontrast kan 
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Kontraster mellom inngrep og landskap kan oppleves som belastende, 
men også som interessevekkende. Kraftledning langs Søya, M øre og 

Romsdal. 
Foto: Tore Olav Sandnæs 

understryka eller framhava helhetsintrycket. En kontrast 
kan vara ett landmarke som gor att vi kanner igen och 
vet var vi befinner oss. En kontrast kan markera ska/an 
i landskapet. » 

(Friberg 1978, s. 6) 

«l våre dager preges landskapet i stadig større grad av 
kraftledninger. Basert på dagens tekniske forutsetninger 
og muligheter, må vi anta at det vil fortsette i overskuelig 
fremtid. Generelt vurdert blir kraftledningene i de fleste 
tilfeller oppfattet som en landskapsmessig belastning. Sagt 
svært enkelt og skjematisk, skulle dette mane til varsom
het. Med andre ord tilsier det at ulike grader av under
ordning er et hovedprinsipp i vår håndtering av kraftled
ninger i Landskapet.» 

(Hillestad 1984, s.9) 

Begge disse sitatene er formulert slik at de ikke kan tas 
til inntekt for en absolutt posisjon på skalaen kontrast-
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underordning. Derimot understreker de spenningen i 
begrepsskalaen. Dette er en holdning det er bred enig
het om, og som dekker de fleste situasjoner som angår 
kraftledninger i Norge i dag, se blant annet hovedkon
klusjonene i sluttrapporten for kraftledninger og land
skap (Statnett 1994). 

Ulike begrepssett har vært utledet for å beskrive de 
komponentene som til sammen utgjør kontrast. Feste 
& Oterholm (1973) brukte f.eks. begrepene form, far
ge, markdekke, lys/skygge, lyd/lukt, skala og tid i sin 
beskrivelse av kontrastelementer i landskapet. Linon 
(1968) har hatt stor innvirkning på senere begrepsbruk 
gjennom sine fire dimensjoner: «form, line, color, tex
ture». Sorte m.fl. har forsket eksperimentelt på hvilke 
elementer som oppleves som avvik i ulike miljøer (Sor
te 1970), det samme har Nilsson (1988). Ut fra dette 
har vi, i likhet med Nilsson, valgt å omtale følgende 
fem aspekter, deres betydning og deres mulige konse
kvenser for kraftledningsproblematikken: 
• form 
• farge 
• mønster (struktur) og orden 
• skala 
• tekstur 



Det er imidlertid på sin plass med en reservasjon om 
bruken av denne type analysebegrep: I sitt strev etter å 
vitenskapeliggjøre, generalisere og å beskrive land
skapsproblematikk i objektive termer har enkelte land
skapsarkitekter o.a. gått for langt i retning av å anven
de abstrakte begreper, som for mange kan synes spiss
findige. Jeg har selv veen med på å teste ut analyseme
toder som går nokså langt i denne retningen (Geel
muyden & Berg 1986). I dag mener jeg at man, så vidt 
det er mulig, ikke skal omskrive virkeligheten unødig. 
På den annen side vil generelle begreper med tydelig 
meningsinnhold ha en sterkt forklarende kraft. I bru
ken av de følgende kontrastaspektene legges det derfor 
vekt på enkelhet og muligheter for generalisering. 
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Form er et mangetydig begrep. I vid forstand rommer 
det alle de egenskaper som karakteriserer en gjenstand 

visuelt (se f.eks. Norberg-Schultz 1967, Ching 1979). 
I en mer snever forstand betegner formen bare det ytre 
skallet som omslutter en gjenstand (fysisk form), se 
f.eks. USDA 1975. I engelskpråklig litteratur skiller 
man iblant mellom «form» og «shape». «Form» brukes 
til å beskrive et objekts tredimensjonale utstrekning, 
mens «shape» viser til den todimensjonale formen eller 
silhuetten (USDA 1975). Vi bruker form om en gjen
stands ytre, tredimensjonale karakteristikk. 

Former kan være regelmessige og konstruert slik 

som grunnformene i geometrien (sirkler, trekanter, 
kvadrater, kuler, pyramider, kuber). I landskapet er 
imidlertid regelmessige geometriske former sjeldne, 
selv om fraktalgeometrien3 et stykke på vei synes å 
kunne identifisere enkle geometriske grunnformer på 
mikronivå i naturen. I det minste bærer det landskapet 
vi ser, i liten grad preg av dette når vi persiperer det. 
Norman Booth (1983) identifiserer fem ulike landfor
mer i naturen: plan landform, konveks landform, høy-

3 Fraktalgeometri er en retning innenfor matematikken som utforsker 
hvordan komplekse former (også uregelmess ige) kan brytes ned 
(dekomponeres) i mindre og mindre komponenter - fraktaler - som 
er likearrede og regelmess ige. I teorien vil en blant annet på den måten 
gjennom å analysere fraktalene kunne ra en nøkkel til å forstå kompli
serte fenomeners virkemåte, for eksempel innenfor meterologiske 
prosesser og plantefysiologi. 

derygg, konkav landform og dalgang. Han har ellers 
karakterisert de ulike terrengtypene ur fra deres visuelle 
egenskaper. 

Menneskeskapte inngrep og objekter i landskapet 
kan rangeres langs en skala fra kunstgjort geometrisk 
ril organisk. Hillestad (1973) mener at med fa unntak 
kommer geometriske former best til sin rett i mennes
kepregede omgivelser, mens de organiske formene 
hører til i det naturpregede landskaper. En beslektet 
rangeringsskala brukes av Sorte (1982), som skiller 
mellom avrundede og myke, respektive kantete og har

de former. 
De mest grunnleggende prinsippene for samspillet 

mellom byggverk og ulike terrengformer behandles 

Kraftmast, Tjodan kraftverk i Lysebotn, Rogaland. Vertikale bygg
verk synes å kunne gi opphav til større kontrast enn horisontale. 
Foto: Knut Ove Hillestad 
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bl.a. av Booth (1983). Ifølge teorien gir byggverk med 
dominerende vertikale former opphav til store kontras
ter, mens det motsatte skjer når formspråket domine
res av horisontale linjer. Dette er det lett å påvise ved å 
studere ulike ryper byggverk i landskapet. 

I kupert terreng råder det motsatte forholdet. Her 
skapes den sterkeste kontrasten av horisontalt utbredte 
byggverk, mens vertikale former i mindre grad gir opp
hav til kontrast. Denne påstanden er ikke like opplagt. 
Her kan det finnes situasjoner der vertikale elementer 

(feks. kraftledningsmaster) skaper like stor kontrast 
som horisontale. Forklaringen er ofte at gjenstanden 
ligger i kontrast med omgivelsene gjennom en eller fle
re av de andre kontrastaspektene (farge, skala osv.). 
Det kan likevel se ut til at grunnlaget er spinklere for å 
trekke slutninger om at horisontale objekter har større 
dominans enn vertikale. 

En mulig forklaring ligger i det som tidligere har 
vært sagt om menneskets sanseapparat, der vertikale 
gjenstander raskere fyller en del av synsfeltet. En spe
kulativ, men muligens fruktbar miljøpsykologisk hypo
tese som det er vanskelig å teste vitenskapelig, er at 
mennesket i sin utviklingshistorie kan ha hatt større 
behov for å skjelne og gjenkjenne vertikale former enn 
horisontale. I en primitiv verden uten kart, kompass 
og tekniske hjelpemidler var det livsnødvendig til 
enhver tid å vite hvor man befant seg, slik at man ikke 
gikk seg vill, men kunne returnere trygt til boplassen. 
Høydedrag, karakteristiske trær og andre vertikale, 
oppstikkende elementer i naturen var de viktigste ori
enteringsmerkene når man returnerte fra jakt i ukjent 
terreng. 

Evnen til å oppfatte tredimensjonal form avtar med 
økende avstand. Fjerntstilte gjenstander, særlig når de 
betraktes i motlys, fremstår som todimensjonale sil
huetter i synsfeltet, noe som likevel ikke er til hinder 
for at man oppfatter dem som tredimensjonale hvis 
man kjenner deres form. Dette kan tilskrives den 
såkalte formkonstansen (Gibson 1950). 

Kontrast mellom ulike former avtar som regel 

med økende avstand mellom betrakter og objekt. 
Nilsson (1988) har imidlertid et eksempel som viser 
at ved store, vertikale elementer øker formkontrasten 
over et visst avstandsintervall. To høye radiomaster 
ved kysten danner på avstand en sterk formkontrast 
til den lave, tette strandskogen, men på nært hold 
ligner mastene trestammer. Observasjonen er 
interessant, men virker ikke helt overbevisende ut 
fra de fotoillustrasjonene som følger situasjonsbeskri
velsen. 

Forhold av betydning 
for valg av kabling 

- Kraftledningsmaster er vertika le strukturer med 
mer eller mindre streng geometrisk form . Både 
geometri og vertikalitet gjør at kraftledninger 
skaper relativt stor formkontrast, også sam
menlignet med andre objekter og byggverk. 
Ved utvikling av nye mastetyper ligger det en 
spenning mellom ønsket om en klar og fattbar 
form på den ene siden og hensynet til form
kontrast på den andre. 

- Der landskapet gjør at det ikke er mulig å 
underordne kraftledningen ti l omgivelsene, bør 
det legges vekt på dette ved vurdering av kab
ling. Kraftledninger er blant de inngrep som 
omgivelsene er mest visuelt sårbare overfor. 

- Ved å følge landskapets myke former kan selve 
traseen i større grad etterligne natur- og kul
turlandskapet. Disse formingsretningslinjene er 
gjennomdrøftet i annen litteratur om kraftled
ninger (f.eks. Statnett 1994, Hi llestad 1984). 
Der landskapet og forutsetninger på stedet 
gjør at det ikke er mulig å følge disse, øker 
formkontrasten ytterligere - og dermed også 
konfliktnivået - utover det mastene og led
ningene i seg selv representerer . 

L.- ·-, 

Forsøk viser at farge har stor betydning for om enkelte 
objekter passer inn i omgivelsene eller ikke. I Sortes 
(1971) undersøkelse var farge den egenskapen som for
søkspersonene oftest refererte til som årsak til avvik. 

Gjennom fargevalget kan man forsterke eller avdem
pe opplevelsen av form. Forsvaret har i sin kamuflasje
teknikk lenge brukt farger til å viske ut objekters kon
trast med omgivelsene. Etter hvert er det gjort en rekke 
forsøk med å bruke naturlike og mørke farger for å 
dempe kontrastvirkningen også av andre typer tekniske 
anlegg, feks. rørgater, viltgjerder og kraftledninger. Det 
finnes mange velmente, men mislykkede forsøk på å 
male objekter grønne for å tilpasse dem til de naturlige 
omgivelser. Men mens naturen spiller på et utall valører 
i grønt som varierer med lys og skygge, ulike trær og 
planter og vekslende årstider, fremstår de grønnmalte 
flatene ofte som hjelpeløse etterligninger, som stikk i 
strid med hensikten kan få kontrastene til å øke. Slike 
grønnmalte objekter stikker seg dessuten kraftig ut når 
bakken ligger snøhvit om vinteren. 



Godøystraumen ved Bodø. Master og liner ved fjord- og dalspenn gis 

ofte kraftige markørfarger for å dempe risikoen for kollisjoner med fly

trafikk. Dermed fir man også en forsterket visuell kontrastvirkning. 

Foto: Knut Ove Hillestad 

Kraftledning ved Mjøndalen, Buskemd. Her er snart kraftmasten 

det eneste grønne elementet som er igjen, slik at kontrastvirkningen 

faktisk blir forsterket på gmnn av et velment tiltak. 

Foto: Einar Berg 

Grønnfarger er likevel blant hovedingrediensene i 
kamuflasjemaling, og de virker. Forklaringen på dette 
finner vi i avs tanden mellom betrakter og objekt. For 
forsvaret er det viktigste å holde seg skjult for fienden 
på avstand. NcerkamuBasje har liten hensikt etter at 
anlegget er oppdaget. Noe lignende ser vi ved grønn
malte kraftledninger. På ncerr hold kan den grønne 
fargekontrasten ofte vcere sjenerende, men på avstand 
glir den ganske godt inn i omgivelsene. 

Vi har også eksempler på kamuflasjefarger som spil-



Kraftledningen fra Frøystul til Vemork er reist med elokserte, runde 

aluminiumsprofiler. Både fargen og den runde fo rmen, som ikke 
kaster slagskygge,gjør at masten glir svært godt inn i bakgrunnen. 
Glassisolatorene er nå det som gir mest opphav til kontrast. 
Foto: Høydefoto AS 

ler på himmelbak.grunnen. Den spansk-franske arki
tekten Rene Bofi.11 har designet et høyhusområde i 

Frankrike der bygningene er malt i himmelno:re 
kamuflasjefarger. Metoden har faktisk en viss virkning, 
og den gir dessuten en interessant effekt. Men ellers er 

nok denne typen kamuflasjeteknikk på langt no:r fer
dig utviklet. Nedmattede galvaniserte stålmaster er for 
øvrig ikke blant de verste fargevariantene når de likevel 
står i silhuett mot himmelen. 

Fargens betydning avtar med økende avstand. På 
no:rt hold fremtrer ulike fargetoner skarpe og tydelige, 
men når avstanden øker, glir de gradvis over i blådis. 

Bevisst fargesetting kan forsterke eller forminske opp
levelsen av avstand. I hagekunsten har dette vo:rt brukt 
bevisst til å skape romeffekt. Man har brukt «kalde far

ger» som blått og hvitt for å fremheve avstand, og «var
me farger» som rødt og gult for å øke følelsen av intimi
tet og no:rhet (uten av vi derved har antydet at dette er 
virkemidler som kan anbefales ved kraftledninger). 

Olivegreen (1966, op.cit. Nilsson 1988) har vurdert 
menneskers evne til å registrere farger på markdekke og 

vegetasjon. Han konstaterte at på avstand ble fargene 
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generelt oppfattet som forbausende mørke. Fargenyan

ser oppleves sterkest på avstander opptil 100 m. På 
avstander mellom 100 m og 1 km kan fargetoner fort
satt skjelnes, men lyskontrastene far økende betydning, 
og på 1 km avstand bli r de helt dominerende. Svenskt 
Fargcentrum har undersøkt hvordan forandringer i løv

verket på tro:r ble opplevd ved økende avstand. På 

no:rt hold opplevdes fargen som relativt sterkt gul
grønn for så å gli gradvis over i en dypere blågrønn far
ge. På omtrent 1,5 km avstand ble fargen lysgrå for til 
slutt å gå over i rødaktig blått ved 15 km. 

Forhold av betydning 
for valg av kabling 

- Fargesetting og fargekontraster ved malte og 
umalte kraftledninger er behandlet i flere sam
menhenger, bl.a. i sluttrapporten om kraftled
ninger og landskap utgitt av Statnett (1994). 

- Farge vil sjelden være et avgjørende kriterium i 
spørsmål om kabling. Et spesielt problem er 
knyttet til malte markører på store spenn over 
fjorder og da lganger. Deres primære funksjon 
er nettopp å gjøre ledningen synlig (fra luften). 
Dersom de representerer et helt spesielt brudd 
med omg ivelsene og landskapets karakter, kan 
kabling bli aktuelt. 
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Med mønster menes i denne sammenheng den kom
posisjon av elementer, naturlige og kunstige, som 
bidrar til å gi system, sammenheng og orden i land
skapspersepsjonen. Begrepet struktur brukes ofte på 
lignende vis. 

Mønster i denne betydningen forutsetter en viss 

gjentakelse av likeartede elementer. Denne gjentakel
sen kan skje i alle varianter fra strengt regelmessig 
orden til kaotisk og tilfeldig uorden. Norberg-Schultz 
(1967) bruker begrepene geometriske og topologiske 
relasjoner. Blant de geometriske skiller Lynch (1962) 
mellom tre prinsipielt forskjellige mønster: rutenetts
mønster, radielle mønster og lineoere mønster. 

Kontraster oppstår når mønster av forskjellig slag 
konfronteres med hverandre. Selv enkeltelementer inn
går i et mønster med sine omgivelser. Da er det frem
for alt et spørsmål om hvordan gjenstandens ytre gren
se stemmer overens med de øvrige linjene i landskapet. 
Forsøk har voert gjort av bl.a. Simonds (1961) på å tol
ke hva ulike ledningsføringer som løper gjennom land
skapet betyr. Kontraster oppstår når ledninger av ulik 
karakter eller retning krysser hverandre. 

Grupperinger av master og tårn er eksempler på 
tekniske inngrep der effekten av ulike mønstre kom
mer tydelig fram. Iblant skaper regelmessigheten i seg 
selv forsterket kontrastvirkning. De fleste som har for

søkt å generalisere problemstillingen, mener imidlertid 
at folk foretrekker orden fremfor uorden i slike situa
sjoner (Simonds 1961). 

Gruppering, mønster og orden ved utplassering av 
store vindkraftaggregater i landskapet er behandlet i 
flere nordiske studier (Berg & Jørgensen 1980, Bergsjo 
et al. 1982, Høst & Rasmussen 1982) . Et problem 
som da ble avdekket, var at avstanden mellom objekte
ne kunne voere så stor at en planlagt gruppering ikke 
ble oppfattet av iakttakeren. Resultatet ble således for
virring selv om hensikten var orden. Det ble derfor 
anbefalt å plassere anleggene noermere hverandre slik 
at mønsteret kunne oppfattes. 

For de fleste kraftledninger har dette neppe samme 
betydning. Linene leder blikket langs traseen, og de 
synlige mastene fremtrer i sammenheng. Det er soerlig 
når flere traseer møtes eller krysser hverandre, at inn
trykk av uorden opptrer. Uorden kan dessuten oppstå 
mellom ulike linjeelementer som veier og kraftledning
er. Når ledningen hopper på kryss og tvers av veien, 
blir situasjonen uordentlig og rotete. 

Ledningsføring i kupert terreng har voert inngående 
studert i forbindelse med trasevalg for kraftledninger. 
Blant annet har Robinette (1973) hevdet at kraftled
ninger generelt bør føres parallelt med terrengkotene, 

Kraftledninger ved A ura, Sunndal. En streng 
orden gir disse ledningsrekkene en interessant karakter. 
Foto: Einar Berg 
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og alltid i overensstemmelse med landskapets domine
rende mønster. Det er ellers et utbredt grunnprinsipp 
at kraftledningstraseer skal følge landskapets hoved
drag (se f.eks. Statnett 1994). Nilsson (1988) har inn
vendinger mot regler som konsekvent foreskriver 
underordning. Han mener for eksempel at en led
ningsføring vinkelrett på høydekurvene kan gi land

skapet liv ved å fremheve dets topografiske variasjon, 
selv om traseen derved blir eksponert. Høyden på åse
ne forsterkes ved kraftledningene vinkelrett på høyde
kurvene, mens ledninger som glir rundt åsen parallelt 
med kotene, undertrykker en del av høydevirkningen 
og bidrar til å forflate landskapet. 

Dette viser hvor vanskelig det er å formulere all
menngyldige regler. Ingen av retningslinjene gjelder 
absolutt i enhver situasjon. Hele konteksten virker inn: 
hva slags arealbruk, markdekke og vegetasjon er det på 
stedet? Hva er helningsvinkelen, helningsretningen og 
høyden? Hvor er aktuelle betrakterpunkter plassert i 
forhold til traseen? Disse og andre spørsmål understre
ker hvor viktig det er å vurdere situasjonen på stedet, 
og med støtte i en sjekkliste vurdere eventuelle behov 
for konfliktreduserende og avbøtende tiltak. 

Et annet spørsmål som har betydning for mønster 
og orden er forholdet mellom kraftledninger og andre 
lineære elementer i landskapet, f.eks. andre kraftled
ninger, veier, grensedrag og overganger mellom ulike 
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typer arealbruk. Vassdrag, strender og åser kan også ha 
lineære trekk. De fleste anbefaler at kraftledningen 
samordnes med landskapets romlige struktur, og spesi
elt at man lar traseen ra støtte i andre elementer med 
retningskarakter. Både Hillestad (1984) og Statnettrap
porten ( 1994) maner imidlertid til forsiktighet med 
parallellføringer, da disse kan gi negative virkninger 

f.eks. ved at materialer, form og skala er annerledes. 
Rytme er også nær beslektet med mønster og 

orden. Hillestad (1984) behandler temaet i et eget 
avsnitt og påpeker hvor viktig det er å unngå urolig og 
nervøs ledningsføring ved å la ledningenes rytme følge 
landskapets form og rytme. Store ledninger må ra en 
roligere rytme enn mindre. Rytmens betydning ved 
parallellføring understrekes også. 

Inngrepene skaper nye grenseflater i landskapet. 
Dersom en kan la grenseflatene smelte sammen i ste
det for å skape markante brudd, blir kontrastvirkning

en mindre. For kraftledninger gjelder dette særlig ryd
degater med trær og større busker, der det anbefales å 
rydde slik at grenselinjene mot omgivelsene ikke far et 

Rytme er viktig ved parallellforing av kraftledninger, men kan være 

vanskelig å oppnå. Når betrakteren står sideveis i forhold til traseen, 

kan selv symmetriske ledningstraseer virke rotete. Kraftledninger ved 

Kvænangen, Finnmark. 

Foto: Knut Ove H illestad 



stivnet og rettlinjet preg, men en mer naturlig form. 
For å oppnå dette må man delvis rydde også på siden 
av den regulerte traseen. I kraftgaten bør man forsøke 
å legge til rette for lavere vegetasjon og ulike former for 
bruk, feks. juletreproduksjon og beiteområde for vilt. 

Forhold av betydning 
for valg av kabling 

- Mønster (struktur) og orden er begreper som 
har stor betydning for utformingen av kraftled
ningstraseer, men bare i unntakstilfeller er de 
aktuelle som grenseverdikriterier i kablingssa
ker. Viktigst i så måte er trolig dimensjonen 
orden - kaos. Dersom kraftledningen fører til 
at landskapet så å si kollapser visuelt, med 
andre ord føres inn i et visuelt kaos, kan kab ling 
bli nødvendig. Det er nær sammenheng mel
lom visuell tåleevne og orden . 

w.,. 
Skala kan omfatte både volum, Bate, høyde og bredde. 
Skalaen angår både landskapets egen romlige struktur 
og innhold, objektets størrelse og forholdet mellom dis
se. Skala brukes ofte innenfor arkitekturfagene. Gamle 
målenheter som tomme, fot og favn viser at mennesket 
har veert brukt som målestokk. Avvik fra skalaens refe
ranseelementer vil skape kontrast uansett målestokk. 

Landskapet deles ofte inn i ulike skalanivåer, 
omtrent som kinesiske esker. I den lille skalaen regis
treres detaljene; enkeltstående treer, grusdekket på bak
ken, trådene i flettverksgjerdet. I den store skalaen 
oppleves de store trekkene; terrengformasjonene, sko
gen, åkerlandskapet, tettbebyggelsen. 

Crowe (1958) mener at grensen mellom de ulike 
skalaene i landskapet går omtrent ved høyden på de 
høyeste treerne. Ytterligere økning av høyden betyr 
relativt sett mindre for den visuelle påvirkningen. 

Som ledd i dette prosjektet har vi forsøkt å vurdere 
denne skalahypotesen empirisk, og vil trekke fram noen 
modifiserte observasjoner som angår kraftledninger: 

Mastene gjør at kraftledninger først og fremst er 
vertikale elementer, så det er hovedsakelig høydedi
mensjonen som bestemmer ledningens skalaverdi. 

Etter å ha observert en rekke kraftledningssituasjoner 
synes det å veere en grenseverdi for skalabrudd når 
kraftledningen overstiger om lag 2 x høyden på refe
ranseobjektene. I naturpreget landskap vil referanseob-

jektet veere tresjiktet, og i bebygde miljøer den høyeste 
rypekomponenten (uansett om det er treer eller byg
ninger). Det kan veere flere grunner til en slik skala
messig «overhøyde». Den viktigste er trolig at størrel
sen på kraftledningsmasten oppfattes i forhold til 

omgivelsene. Nilsson et al. (1978) gjorde en enkel 
intervjuundersøkelse som illustrerer dette. Folk på 
gaten ble bedt om å anslå høyden på en 63 m høy 
skorstein og et 5,5 m høyt tre. Omtrent 45 % av de 
spurte kunne med 10 % margin anslå riktig høyde på 
treet, men bare litt over 15 % kunne antyde skor
steinshøyden med samme nøyaktighet. 

Dersom referanseobjektene har stort volum eller stor 
bredde, ser det ut til å veere en viss kompenserende ska
laeffekt selv om høydegrensen overstiges. Er for eksem

pel kraftledningsmasten dobbelt så høy som et industri
bygg og bygget fem ganger så bredt som høyden på 
masten, blir ikke skalabruddet så markant. Her er det 

Når kraftig dimensjonerte ledninger blir lave, fir både master og 
liner volumkarakter. Derved blir de paradoksalt nok mer påtrengende 
enn om de hadde vært høyere. Kraftledning ved Slagen, Vestfold. 
Foto: Knut Ove Hillestad 
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vanskeligere å fastlegge eksakte grenseverdier, fordi byg
ningens volum, form, materiale, farge m.m. har stor 

betydning, og slike ting varierer naturlig nok en god 
del. Slike situasjoner må alltid bedømmes på stedet. 

I noen tilfeller antar kraftledningen også volumkarak
ter. Når mastene er ekstra brede og kraftig dimensjoner
te, og ledningsbuntene er tykke, blir de scerlig iøynefal

lende. Ofte dreier dette seg om kraftige vinkelmaster og 
store dobbeltkursmaster (feks. 2 x 420 kV-master) med 
triplexarrangement. Ved slike store overføringsledninger 

opptrer det tilsynelatende et paradoks - at ledningene i 
det ncere rommet (dominanssonen) blir visuelt påtreng

ende når de blir for lave. Årsaken er dels at både maste

traverser og ledningsbunter virker skremmende og knu
gende, og dels at konstruksjonen har dårlig visuell balan
se mellom horisontal og vertikal dimensjon. 

Master med dårlig balansert utforming er også til 

sjenanse utenfor dominanssonen. Enkelte av de store 
fjordspennmastene (se feks bilde av master fra Karm
øy) er nesten skulpturale på grunn av sin ultrahøye 
konstruksjon. D e virker lettere enn de vanlige type
mastene fordi de er så høye i forhold til bredden, og 

linene svever så høyt oppe at de blir lite påtrengende. 

Motsatt kan store ledningsbunter som stryker rett over 
hodene på folk, vcere vel så sjenerende som stolpene 
som bcerer dem . 

I 

Vertikale, gjennomsiktige byggverk, som disse kraftledningene på 
Karmøy i Rogaland, har dimensjoner som relaterer seg mer til 
himmelen enn til Landskapets skala. Selv om formgivingen kunne 
vært mer elegant, har disse mastene i høy grad en skulptural virkning. 
Foto: Anne Kronen Helgestad 

Crowe (1958) er inne på lignende resonnementer. 
Hun mener at vertikale, gjennomsiktige byggverk som 
master på grunn av sin lette konstruksjon og samhø
righeten med himmelrommet godt kan kombineres 

med et småskalamiljø. Som eksempel på dette nevner 

hun radaranlegget ved romobservatoriet Jodrell Bank, 
der kyr beiter på engene kloss inntil den høye masten. 
Hun mener til og med at de høyeste mastene har slike 
dimensjoner at de ikke en gang relaterer seg til land
skapet, men snarere tilhører en kosmisk skala. Toppen 

I ett flatt og åpent Landskap er det fl vertikale referanseobjekter. 
Derved frigjøres disse store kraftledningene så å si fra Landskapets 
skala - det er vanskelig å Jatte høyden. Kraftledning i Danmark. 

Foto: Knut Ove Hillestad 
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Fig.4. Møte mellom ulike skalaer. De ulike skalaene hos masten og 

kirken adskilles ved en avstand på ca. 3 x mastens høyde ettersom 

synsfeltet på denne avstanden ikke evner å romme både masten i dens 

fu lle høyde og mellom rommet til kirken. M en dersom flaten mellom 

dem opptas av enkelttrær, blir disse et springbrett fo r blikket og for

midler kirkens skala til mastens umiddelbare nærhet. Et tett vegeta

sjonsbelte vil ikke gi noen slik skalaformidling. (Crowe 1958, s. 45). 

av en 300 m høy radiomast føles ifølge Crowe like 
fjern som en stjerne. Ethvert forsøk på å trekke skalaen 
ned er derfor dømt ril å mislykkes. Betrakcningsper
spekcivec er interessant selv når vi ser bort fra 50-årenes 
romfarts begeistring. 

Et ofre diskutert skalaproblem er møtet mellom de 
dominerende elementene i landskapet, f.eks. er kirke

tårn, og inngrep som skalamessig overgår disse (f.eks. 
en 420 kV-ledning). Crowe har et interessant resonne
ment om hvordan dynamikken i møtet mellom de to 
skalaene styres av avstanden, men også av landskapse
lementene mellom dem (figur 4). 

I 

Resonnementer ovenfor har en viktig begrensning -
der gjelder bare ved et statisk forhold mellom betrakte
ren og objektet. Straks betrakteren Bytter seg til nye 
utsiktspunkter, endres de innbyrdes relasjonene mel

lom objektene i synsfeltet. Prinsippet kan likevel 

anvendes til en analyse av strategiske enkelcutsikts
punkter. Mange vil imidlertid hevde at løsningen på 
denne typen skalaproblemer er gitt - de to skalaene 
må ikke møtes! 

Normalt vil altså landskap med storskalakarakter 
utbalansere storskalaanlegg på en bedre måte enn små
skalalandskapet (selv om synlighetsaspektet kan trekke 
i motsatt vei , jf. hva som tidligere er skrevet om dette). 
Åpne, Bate landskap gir i prinsippet den mest enhetli
ge omgivelse som et storskalainngrep kan få, fordi slike 
landskap mangler mindre elementer som kan bli 
undertrykt. Score, åpne vannflater er det mest ekstre
me eksempelet på et enhetlig scorskalalandskap. Dette 
må imidlertid ikke tas til inntekt for at det er ukontro
versielt å føre kraftledninger over vann og åpen mark. 
Hillestad (1984) påpeker disse som viktige elementer 
og knutepunkter av scor verdi for landskapsopplevel
sen, og advarer mot kryssinger over innsjøer og vann. 
Finnes det derimot holmer og øyer, vil disse gi inn
trykk av småskalalandskap. 

Flere forfattere har hevdet at tett vegetasjon gir ska
laeffekter som balanserer storskalabyggverk, mens fricc
stående treer hører hjemme i den lille skalaen og ska
per dermed kontraster. Ifølge Nilsson ( 1988) må man 
være oppmerksom på at det er et skille mellom form
kontrast og skalakontrast, jf. avsnittet om form. 

Forhold av betydning 
for valg av kabling 

- Skala er en av hoveddimensjonene når vi skal 
forstå og beskrive konfliktnivåer knyttet til 
kraftledninger. Sammen med visuell tåleevne 
og visuell dominans gir skalaen grunnlag for å 
gjøre grenseverdibetraktninger som kan gjøre 
det lettere å vurdere nødvendigheten av kab
ling på estetisk-visuelt grunnlag . 

- Skalaproblematikken er kompleks og berører 
egenskaper både ved kraftledningen og ved 
landskapet. En analyse av de skalamessige for
holdene må være våken og finstemt, for feil
vurderinger kan ha store konsekvenser. Det er 
en fordel å ha analytisk erfaring for å vurdere 
skalakonflikter. 



Vi må ikke glemme at storskalainngrep i de fleste 
tilfeller også har et nærmiljø i en liten målestokk. 
Overbetoner vi konfliktene på makronivå, risikerer vi 
at nærmiljøkonfliktene overses eller i beste fall under
vurderes. Det kan derfor være tjenlig å dele situasjons
analysen inn i et makro-, et mikro- og om nødvendig 
også et mellomnivå. Klassene for visuell influens kan gi 
en indikator på de respektive størrelsene. 

fff ) 'trfi 

Tekstur er først og fremst et uttrykk for ulike materia
lers overflate. Sorte (1982) anvender derfor begrepet 
overflate snarere enn tekstur. Teksturen beskrives gjen
nom begrepspar som myk-hard, blank-matt og 
. . 
Jevn-uJevn. 

Variasjonen i tekstur er stor mellom ulike markdek
ker, vegetasjonsflater, bergskrenter og andre landskaps
former. 

Både materialegenskaper og alder kan gi, opphav til ulik grad av 
kontrastvirkning på grunn av refleks. Stål, aluminium, betong og tre 
har ulike teksturegenskaper som i ulik grad kan stå i kontrast til, 
eller spille sammen med Landskapet. Fortun, Ardal. 
Foto: Knut Ove Hillestad 
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Forhold av betydning 
for valg av kabling 

- Teksturdimensjonen er relativt lite interessant 
når det gjelder kraftledninger, selv om den 
kan få fram kontrastforskjeller mellom ulike 
byggematerialer som tre og stål. Reflekskon
traster i nygalvaniserte kraftledninger (omtalt 
tidligere) hører også inn her. Som grensever
dikriterium ved kablingsvalg er teksturdimen
sjonen likevel av mindre interesse. 

- Det er faktisk en type teksturkontrast som 
kan tale imot kabling. Det er et grunnprinsipp 
(se sjekklisten i kapittel 5) at kraftledning i 
luftstrekk skal foretrekkes dersom kabling kan 
føre til større grad av landskapskonflikt. En 
utsprengt, tildekket og tilsådd kabeltrase i 
høgfjellet som danner et fremmedgrønt bånd, 
vil være et irreversibelt inngrep. Lignende 
virkninger kan tenkes langs kysten, men her 
er mulighetene større for å finne naturlig gra
seng og kulturpreget beiteland slik at tekstur
og fargekontrastene ikke blir like sterke. 





Sjekkliste for 
kraftledninger og konfliktnivå 

Kablingskonflikt 
og metodekrav 

I foregående kapitler har vi drøftet hvordan landska
pets visuelle og estetiske aspekter kan analyseres fra 
forskjellige innfallsvinkler. Når vi skal vurdere om 
noen form for «tålegrense» overskrides i kraftlednings
saker, bør følgende krav stilles til metode: 

1. Metoder for å bedømme konfliktgrad og landskaps
konsekvenser bør tilfredsstille flere kriterier. I en 
teoretisk betraktning omkring metodevalg kan en 
tenke seg følgende polygon for kriterieegenskaper 
der det opptrer ulike poler (se figur 5): 

Ved å sammenstille flere ulike teknikker i metoden 
er det som regel mulig å fange inn flere aspekter. 
Hver teknikk har sine fordeler og ulemper. 
Visualiseringer formidler et direkte inntrykk til 

berørte parter, men sier mindre om konfliktgrad og 
eventuelle grenseoverskridelser. Hvorvidt visualise
ringen er realistisk eller representativ, kan også være 

Fig. 5 . Modell for å bedømme en metodes kvalitet. Metoden 

må vurderes ut fra flere hensyn slik polene angir, men vil kunne 

variere ut fra ulike fork/,aringsbehov. Metoden, som her som prinsipp 

er vist som det skraverte indre feltet, er bedre jo større areal 

i polygonet den dekker. 
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Foto: Knut Ove Hillestad 

Konsistent og dekkende 

Etterprøvbart 
og operasjonelt 

Diskriminant 

Generaliserbart 



et problem - man må nødvendigvis velge ut noen få 
standpunkter og situasjoner. 
Verbal situasjonsbeskrivelse tolker situasjonen, 

men graderer ofte konfliktnivået dårlig. Utsagn av 
typen «inngrepet medfører store virkninger for 
landskapsbildet» er upresise og ofte unyanserte og 
floskel pregede. Gode verbale beskrivelser bør legge 
vekt på å fortolke en situasjon med innlevelse og på 
en måte som gjør at man kjenner den igjen. 

Indikatorer, f.eks. kartlegging av visuelle domi
nanssoner og hvem som berøres innenfor disse, kan 
indirekte bidra til å beskrive omfanget av konflik
ten, men må settes inn i en større forståelsesramme. 

Matriser og vekttall får dårlig fram nyanser og spe
sielle problemstillinger og forutsetninger, men gra
derer konfliktpotensialet og rvinger den som anven
der dem til å ta fo rpliktende stilling til konfliktnivå
et. Metoden gir et raskt bilde av situasjonen. 
En sammensatt metode med flere av disse teknik
kene, f.eks. i form av en sjekkliste, dekker flere av 
de hensyn det er ønskelig åta. 

Fig. 6 Modell for bedømmelse av visuell virkning 
Oones & Jones 1976). 

2. Kabling er i utgangspunktet ett løsningsalternativ 
ved en kraftledningskonflikt. Det bør i utgangs
punktet klarlegges om det finnes andre alternativer 
(traseomlegging) og/eller avbøtende tiltak (utfor
ming mv.) som reduserer konflikten til et aksepta
belt nivå. Spesielt må det vurderes om landskaps
inngrepet kan bli større ved kabel enn ved luftstrekk 
(f.eks. omfattende behov for sprengning) . Ved å 
benytte en flytmatrise i sjekklisten kan disse forhol
dene påpekes innledningsvis. 

3. Tidligere i rapporten har vi drøftet behovet for å 
analysere estetiske landskapsvirkninger både ut fra 
et overordnet og et detaljert nivå. For å få et hel
hetsbilde av konfliktsituasjonen er det viktig å ana
lysere den på begge nivåer. Det vil også være en for
del å analysere både landskapets visuelle verdi og 
mulighetene for å tilpasse kraftledningen visuelt i 
landskapet. 

Mulig visuell 
virkning 
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Bedømmelse av en kraftlednings 
visuelle dominans ved ulike avstander 

Eksempel· 3 00 kV ledningsmast 
ved Klokkarstua i Hurum 

I forbindelse med prosjektet «Estetikk, landskap og 
kraftledninger» er det blant annet foretatt en drøfting 
av begrepet visuell dominans, og om det kan stilles 
opp allmenngyldige regler for hvordan graden av 
dominans for vertikale elementer fremkommer som en 
funksjon av avstand. For å teste de begreper og tentati
ve regler som er omtalt i rapporten , ble det besluttet 
å gjennnomføre en utprøving av dette anvendt på en 
mer eller mindre tilfeldig valgt kraftledningsmast. 
Dette vedlegget gjør rede for forsøket, og gjengir resul
tatene i form av bilder og tekst. 

Vurdering og fotografering er foretatt av landskaps
arkitekt Einar Berg, Inter Pares AS. 

Ved valg av eksempel ble det lagt vekt på å bedøm
me en mest «vanlig» situasjon. Traseføringen på det 
aktuelle avsnittet er ikke spesielt påtrengende eller 
spesielt landskapstilpasset. Omgivelsene preges først 
og fremst av middels åpent og svakt kupert åkerland 

som er noe oppdelt av skogholt og krattbelter, og 
omrammet av skogkledde åser og spredt bebyggelse. 
Riksvei 281 (Tofteveien) krysser under ledningen vel 
100 meter unna den utvalgte masten. 

For å fa en tilstrekkelig lang og homogen avstands
strekning å bedømme langs, ble det valgt ut en mast 
som sto i flatt og åpent lende. Masten er av en eldre, 
men vanlig type bæremast som er anslått å være 
omtrent 25 meter høy. Horisontalvinkel ble valgt slik 
at masten fra alle standpunkter fikk tilnærmet det 

samme sidelyset (avviket fremkom gjennom den solba
nen som ble tilbakelagt i løpet av den drøye timen det 
tok å fotografere en hel serie) . 

Fotoregistrering og vurdering ble foretatt midt på 
dagen i full sol ved to anledninger (21.12.94 og 
03.01.95). De gjengitte fotografiene er tatt den 03.01. 
Ved den første registreringen var det barmark, mens 
det andre gang var snødekte jorder. Ulikheten i de to 
situasjonene ga ikke merkbare utslag i bedømmelsen. 
På grunnlag av tidspunktet på året var solvinkelen lav, 

og mastens forsone ble liggende i skyggen av tilgren
sende krattskog. 

Det ble foretatt bedømmelser og fotografering 12 m, 
25 m og deretter hver 25. meter (altså x ganger maste
høyden) i avstand fra masten ut til 375 m (vegetasjons
hinder gjorde ikke lengre avstand mulig) . Bedømmel
sen ble gjort slik at man først gikk trinnvis ut fra mas
ten, og gjorde notater fra hvert standpunkt. Fra ytter
standpunktet gikk man i samme trinn tilbake til mas
ten og gjorde nye noteringer, som i etterkant ble sam
menholdt med de første. Det var ikke vesentlige avvik 

mellom de to seriene. Hovedpunktene er oppsummert i 
teksten under hvert av de påfølgende bildene. 

Oppfattelsen av situasjonen ble også påvirket av om 
det var merkbar coronastøy. I tillegg til de rent visuelle 
forho ld ble derfor også denne registrert som del av 
totalinntrykket. 

Alle fotografienes forsvinningspunkt ble lagt til øye
høyde sentralt bak masten. Der teksten og bildet ikke 
synes å stemme godt overens, må en huske på at øyets 
synsfelt og fotoutsnittet avviker fra hverandre. Skarp

het, fargepersepsjon, tekstur og detaljer vil også avvike 
mellom fotografi og virkelig situasjon. Det må legges 
størst vekt på beskrivelsen. 



Avstand 12 m. Følelse av «overheng» under Ledningen («Linene 

kan falle i hodet på deg»). Markant coronastøy. 

Avstand 50 m (2 x høyden). Blikket må løftes noe for å fange inn 

hele synsinntrykket av masten. Mast og liner dominerer synsinn

trykket over alt annet. Coronastøy noe merkbar. 

Avstand 100 m (4 x høyden). Ikke nødvendig å Løfte blikket. 

Kraftledningen dominerer fortsatt visuelt. Farge ikke lenger så lett 

å skjelne. Coronastøy såvidt merkbar. 

Avstand 25 m (1 x høyden). Mast og liner jjller mer enn hele 

synsfeltet vertikalt og store deler horisontalt. Total visuell domi

nans. Coronastøy merkbar. 

-- _. 

Avstand 75 m (3 x høyden). Grensesone for hvor det er nødven

dig å Løfte blikket. Kraftledningen dominerer synsinntrykket, men 

oppleves i større grad som del av en omgivelses-situasjon. Coro

nastøy svakt merkbar. Detaljerte former (feks. isolatorer), farge 

og tekstur lett å identifisere. 

Avstand 125 m (5 x høyden). Kraftledningen dominerer fortsatt 

visuelt. Farge glir over mot konturvirkning. Detaljene i isolatorens 

form vanskeligere å oppfatte detaljert. Coronastøy ikke merkbar. 

Registrering av en kraftlednings visuelle dominans ved ulike avstander. 300 kV-ledning ved klokkarstua i Hurum. 
Estetikk, landskap og kraftledninger. Kraft og miljø nr. 22 



Avstand 150 m (6 x høyden). Ikke stor forskjell i visuelt inntrykk 
i forhold til foregående. 

~--'--1 
I \'.' 

./ .. 

". -· 
Avstand 200 m (8 x høyden). Kraftledningens dominans begyn
ner å forta seg. Ikke lenger lett å oppfatte form og farge annet enn 
som konturer. 

~- _ -.: -
Avstand 250 m (10 x høyden). Ikke stor forskjell fra foregående. 
Isolatorkjedene glir sammen til en form. 

~ ~ . ;:_ . .... --.;,:- .- ... ,,..... -z-
- ··- -

Avstand 175 m (7 x høyden). Ikke stor forskjell i visuelt inntrykk 
i forhold til foregående. 

Avstand 225m (9 x høyden). Kraftledningens dominans avtar 
ytterligere. Andre inntrykkselementer fra omgivelsene begynner 
å ta over oppmerksomheten . 

.... -. -
" ..... , 

Avstand 275 m (11 x høyden). Ikke stor forskjell fra foregående. 

Registrering av en kraftlednings visuelle dominans ved ulike avstander. 300 kV-ledning ved klokkarstua i Hurum. 

Estetikk, landskap og kraftledninger. Kraft og miljø nr. 22 
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Avstand 300 m (12 x høyden). Kraftledningen preger situasjonen 
i den grad det som stikker opp over bakgrunnen fremtrer i silhuett. 
Fargemessig skiller ellers ledningen seg ikke mye ut fra omgivelsene. 

Avstand 350 m (14 x høyden). Ikke stor forskjell fra fo regående. 
Kraftledningen oppleves som en komponent blant flere i en land
skapssituasjon. Det er bare form og silhuett som atskiller seg 
vesentlig.fra det øvrige. 

-. -

Avstand 325 m (13 x høyden). Ikke stor forskjell fra foregående. 

Avstand 375 m (15 x høyden). Nokså likt foregående. Topp
linene begynner å bli lite synlige. 

Registrering av en kraftlednings visuelle dominans ved ulike avstander. 300 kV-ledning ved klokkarstua i Hurum. 

Estetikk, landskap og kraftledninger. Kraft og miljø nr. 22 



Anne Katrine Geelmuyden: 

TEORETISKE FORUTSETNINGER 
FOR Å TREKKE INN LANDSKAPS
HENSYN I PLANLEGGINGEN 

D ette vedlegget gir en mer utførlig teoretisk 

utlegning av begrunnelsen for synspunkter som 

hevdes i rapporten. Det bygger på et arbeid 

som er gjort ved Institutt for landskapsplan/eg

ging ved NLH og som er beskrevet i rapporten 

<<]ordskifte og landskapsopplevelse» (Geelmuy
den 1994) fra samme institutt. Noen poeng og 

referanser som finnes i rapporten er gjentatt, 

men opptrer da i en videre teoretisk sammen

heng. 

Landskapet 
som ide 

Det sies ofte at den første ideen om «landskap» mani
festerte seg i landskapsmaleriet og landskapsskildringen 
som egne genre innenfor kunsten. «Landskapet» har 
vært tolket som ett eksempel på estetiske kategorier 
som resulterer av individets behov for flukt eller 

avstandtaken fra den selvdefinisjons- og selvransakel
sesbyrden som relativiseringen av verdinormer inne
bærer i og med framveksten av den «moderne tid». 
(Ritter 1974, Marquard 1981). Gjennom estetisering 
av omgivelsene oppnår man implisitt å ta avstand fra 
instrumentell tenkning samtidig som man oppnår del
takelse og innlemmelse på et indre plan. 

Landskapsopplevelsen er en reaksjon på og avvis
ning av det landskapet som man for første gang i 
renessansen, men senere på stadig nye måter får «taket 
på» gjennom avbilding, gjennom kartlegging og plan
legging og gjennom forskning. «Landskapet» er et 
symptom på den «utdifferensieringen av adskilte ver
disfærer» som karakteriserer samfunnets modernise
ringsprosess (se f. eks. Weber, Habermas 1985). Land
skapsopplevelsen overtar den spirituelle dimensjonen 
ved naturen og livet som går tapt i og med religionens 

gradvise abdisering fra rollen som forvalter av de abso
lutte forklaringer og verdier. Landskapet som opplevd 
rom trår inn som sted for det sakrale og forholder seg 
antitetisk til det desakraliserte landskapet, det som 
gjøres til ledd i naturvitenskapelige forklaringsmodel
ler, til ressursgrunnlag i industri og arealplanlegging og 
til opplevelsesressurs gjennom turismens prospekter og 
postkort. Estetiseringen av omgivelsene til «landskaps
opplevelsen> når sitt høydepunkt i romantikken, som 
representerer kulminasjonen av den utvikling som tar 
til i renessansen. Siden den tid har «landskapet» holdt 
seg som kategori med en sterk innflytelse på hvordan 
vi ser omgivelsene våre. 

Landskapet - nøytralt eller verdiladet rom 

Det har tidligere vært identifisert et «arkitektperspek
tiV» som står i motsetning til et «arealplanleggerper
spektiv» på omgivelsene (Geelmuyden, 1993). Dis
tinksjonen kan gjøres tydeligere ved å trekke inn Elia
des (1969) begrep om «det religiøse» rom som står i 
motsetning til det «profane rom». Landskapet som 
opplevd rom kan i denne sammenheng ses som en 
type religiøst rom i Eliades betydning. Det er et ikke
homogent rom, et rom med steder som er kvalitativt 
forskjellige idet de har helt spesielle og bestemte betyd
ninger i forhold til et konstituerende sentrum (som 
kan være individet, men også et kulturelt fellesskap) . 
(Se Eliade 1969). Disse «Stedene» utgjør faste oriente

ringspunkter og er grunnleggende i den enkeltes eller 
et samfunns forståelse av seg selv og verden. 

I denne betydningen eksisterer «landskap» bare i 
kraft av at vi oppfatter en orden i omgivelsene. I før
moderne tid var denne orden mytologisk eller religiøst 
begrunnet. I dette mytologisk-religiøse kosmos inn
gikk de praktiske gjøremål som en integrert del av et 
hele. I så måte var det umulig å snakke om individuel
le landskap og landskapsopplevelser. I dag er ulike 
landskapsforståelser heller forankret i subjektets livshis

torie og dets konstante eller skiftende kulturelle til
knytninger. Mens det «religiøse mennesket» (Eliade) 
bare har ett kosmos, har det moderne (profane) men
nesket kanskje flere. 

«Arealplanleggingslandskapet» (som på sett og vis 
tilsvarer Eliades «profane rom") er et nøytralt og 

I 



homogent rom, et geometrisk rom. Dette rom har 
intet senter, alle stedene er i utgangspunktet likeverdi
ge og gis identitet, dvs. beregnes gjennom verdinøytra

le x-, y- og eventuelt z-akser. Disse stedene kan riktig

nok vcere gjenstand for ulike interesser, men disse 
søker man gjennom planleggingen å samordne, og 
rommet forblir dermed nøytralt. «Landskapet» betrak
tes i derte perspektivet som en delegenskap blant 
mange ved det nøytrale landskapet, en egenskap som 
prime.ert har å gjøre med måten vi reagerer på omgivel
sene på som bilde. 

Når «landskapet» siden slutten av 1980-tallet er 
kommet i fokus kan det på den ene siden tolkes dit 
hen at det som viser seg er en redsel for det homogene, 

verdinøytrale og dermed kaotiske rom som den stadig 
mer vitenskapelige planleggingsargumentasjonen -
også når det gjelder estetiske spørsmål - står for; sagt 
med andre ord: en redsel for kravet om og vanskelighe
ten med å ta standpunkt. Samtidig kan det tolkes slik 
at det er et behov for et ikke-homogent rom, med 
identitetsgivende «fastpunkter» som uttrykkes. Slike 
fastpunkter har gjerne form av begrensninger, begrens
ninger som man i alle livets avgjørende faser «forholder 
seg til» og skaper seg eksistensiell mening innenfor. De 
er et vern mot den truende følelsen av intethet, eller 

kjedsomheten. 
I forlengelse av dette kan den aktuelle interessen for 

kulturlandskapet tolkes som en «grensesituasjon». 
Begrepet er Hellesnes' (1994) og står for en situasjon 
som inntrår (ofte gjennom angsten) når vi er i ferd 
med å oppdage hva det vil si «å være». 

«Den gir mennesket (Dasein) ein sjanse ril å bli var 
sine eigne muligheiter, sin eigen fridom» (Ibid. s. 14). 

«Kulturlandskapet» som ideologisk konsept er en 

sjanse, for den enkelte og for samfunnet, ril å forstå og 
definere seg selv. Det er på denne måten vi må forstå 
begrepet «identitetsverdi» som dimensjon ved kultur
landskapet. Identitet far vi gjennom landskapet ved at 
det gir oss begrensninger og at vi forholder oss til disse. 
Det er de ting eller tegn i landskapet som fører til inn
sikt om at «vi eksisterer» og om vilkårene for denne 
eksistensen som utgjør det vi kaller «opplevelsesverdi
er» i landskapet. Identitetsverdi kan i så måte oppfattes 
som en funksjon av eventuelle opplevelsesverdier. 

Opplevelsesverdier kan ses som veien til erkjennelse av 
identitet. Her knyttes det altså an til Zollners (1987) 
«symptomatiske betydningsnivå» og forholdet til det 
symbolske nivået. Min påstand er at det symbolske 
nivået er det viktigste når nå «kulturlandskapet» foku

seres i planleggingen. 

Følgende tre spørsmål skal i det følgende stilles: 
• hva er identitetsverdi i kulturlandskapet"? 
• hvordan erkjenner eller bestemmer man «identitet» 

i landskapet"? 

• Hva konstituerer landskapets opplevelsesverdi"? 

Identitetsverdi 
i landskapet 

«Identiteten» kan bare begripes som noe avgrenset. 
Identiteten kan kun defineres på bakgrunn av det som 
ikke hører til «identiteten», det andre. A oppleve iden
titet betyr altså å avgrense, å demarkere. Videre betyr 
det at det som befinner seg innenfor grensene har 
homogenitet i visse henseende, en likhet med seg selv. 

Gullestad (1989 a, b, c) har oppsporet en <<norsk 
identitet». Hun har utpekt behovet for å skape «inte
grasjon» og «helhet» i livet som drivkraften bak de 
«kulturelle kategorier» som er sentrale i organiseringen 
av norsk hverdagsliv. Behovet for helhet og integrasjon 
kan forstås som en annen måte å formulere det beho
vet for orden eller «kosmos» på som det verdiladete 
rom, «landskapet», er et uttrykk for. (Etymologisk er 
begrepet helhet ncert beslektet med begrepet hellighet 
og forbindelsen til det religiøse som er antydet i og 
med referansen til Eliades hellige og profane rom skul
le dermed vcere bekreftet) . Essentielle kulturelle kate
gorier i norsk hverdagsliv er: 

• fred og ro versus bråk og ståk 
• naturen versus byen 
• stabilitet versus omskiftelighet 
• hjemmet som steder for ncerher og intimitet versus 

«Ute>> som stedet for avstand og fremmedhet 
• likeverd som likhet. .. 

«Fred og ro», «Stabilitet» og «hjemmet» er nært for
bundet og kan alle ses som kriterier for å avgrense det 
trygge i forhold ril det utrygge og å etablere er «kos
mos». «Naturen» står i en seerstilling, da den som sym
bol på den ene siden kan stå for der fredelige, hellige 
og stabile som også hjemmet representerer, på den 
andre siden for der kaotiske og ville som må mestres. 
I forhold ril «byen» og «samfunnet» som står for rap av 

individuell autonomi og kontroll, altså kaos, har like
vel naturen betydning som det hjemlige (Gullestad 
1989 c) i motsetning ril der der «ute». 

Når der gjelder nasjonal identitet har også Olwig 
(1992) påpekt forbindelsen mellom nasjon og natur, 
både etymologisk og på andre måter. Han viser hvor-



dan definisjonen av hva som er «naturlig» til enhver tid 

gjenspeiler maktstrukturer og påvirker opplevde iden
titeter i samfunnet. I tilfellet nasjonalitet er det snakk 
om det «naturlige» som en fysisk, territorial avgrens
ning. Innenfor denne avgrensning finnes en noenlunde 
homogen «natur» (f.eks. <<nordmenns natur"). 

Kulturlandskapsdebatten fokuserer også på landska
pets identitetsgivende verdi på et regionalt og, til dels, 
et personlig plan. Vi snakker om landskap i sammen
heng med regioner, men identitet gir også mening når 
vi snakker om et tettSted, en byplass, et tun (Kultur

meldingen 1992, Norberg-Schulz 1978). 
I denne forbindelsen er det relevant å trekke inn 

geografen Giddens' (1985) begrep «regionalisering» 
innenfor «locales» (tid-sted-kontekster for sosial hand
ling). Om huset som «locale» sier han f.eks.: 

«It is usually possible to designate locales in terms of 
rheir physical properties, eirher as features of the mate
rial world or, more commonly, of those features and 
human artefacts. But it isa basic error to suppose that 
locales can be described in those terms alone ( ... ) 
(min utheving). A 'house' is grasped as such only if the 
observer recognises that it isa 'dwelling' with a range 
of other properties specified by the modes of its uriliza
tion in human activity. " 

Et «locale» kan være en nasjon, en region, et sted, 
et hus osv. avhengig av hvilken skala man tenker i. En 
viktig implikasjon av sitatet ovenfor er at man ikke kan 
snakke om steders eller landskapers identitet bare 
med referanse ril deres fysiske egenskaper. Følgende 
kan derfor stå som en konklusjon om landskapets 
identitetverdi: Steder og stedsidentitet må beskrives 

som funksjon av den sosiale konteksten og bruken de 
inngår i. 

«Locales» er ifølge Giddens (ibid.) videre inndelt i 
«regioner». Giddens karakteriserer disse slik: 

«The regionalisation of the body, so important to 

psychoanalysis - which in Lacan's phrase, explores 
'openings of the surface' of the body - has more than a 
spatial counterpart in the regionalization of the con
texts of interaction. Regionalisation encloses zones of 
time-space, enclosure permitting the sustaining of dis
tinctive relations between 'front' and 'back' regions 
which actors employ as integral to the contexruality of 
action and to the sustaining of ontological security 
(min utheving). " 

Giddens beskriver en sonering av sosiale handlings
sammenhenger i «framsider» og «baksider». En slik 
demarkasjonen er et ledd i opprettholdelsen av «Onto
logisk sikkerhet» hos aktørene. Her finner vi igjen det 

samme sikkerhetsmotivet som også Gullestad har påvist 

(se ovenfor) Giddens (ibid.) skriver: 
«Back regions clearly often form a significant resour

ce which both the powerful and the less powerful can 
urilise reflexively to sustain a psychological distancing 
between rheir own interpretations of social processes 
and those enjoined by 'officia!' norms.» (s. 227) 

Denne avstandtaken kan ifølge Giddens imidlertid 
ha to former, avhengig av maktposisjonene i den sosia
le situasjonen. Han snakker om to typer «back regi
ons». Den ene situasjonen er den som er typisk for 

«rituelle» eller institusjonaliserte anledninger der indi
vider føler at de spiller roller som de egentlig ikke tror 
på, føler seg hjemme i, eller egentlig er med på. «Back
regions» er da situasjoner som individet kan trekke seg 
tilbake til og gjenerobre former for autonomi, helhet 
og nærhet til seg selv i, som ulike former for sosial 
kontroll eller overvåkning ellers forhindrer. «Back regi
ons» er da situasjoner som tillater en å distansere seg 
fra kontroll og f.eks. utvise barnslige og mer rølpete 
former for oppførsel. 

De «bakregionen> Giddens beskriver som konkrete 
områder i tid og rom er helt parallelle til de former for 
avstandtaken eller flukt som Marquard (1981) sier 
karakteriserer framveksten av moderniteten på slutten 
av det 18. århundret. Marquard viser hvordan bl a. 
naturen, det enestående, det eksotiske, det eldgamle, 
alt oppsummert i landskapsopplevelsen (Geelmuyden 
1989 b), far symbolverdi som fluktveger eller fravæ
renhetstilstander. 

Den symbolske distanseringen som i første omgang 
manifesterte seg som landskapsmaleri eller -skildring 

og senere som «landskapshage» lever som institusjona
lisert samfunnsfenomen, dvs. i forvaltningen og det 
økonomiske liv videre som en betraktningsmåte i 
naturvern-, frilufts- og fritidssammenheng (Geelmuy
den 1989 a, b). Institusjonaliseringen av «rekreasjon» 
og «fritid» som en bakregion sikrer på sin side at kon
trollen og overvåkningen av omgivelser og tilværelser 
kan foregå uhindret og problemløst i «framregionene», 
i arbeids- og produksjonslivet. I forhold ril produk
sjonslivet forstås kultur-, fritids- og naturvernlandska

pet som bakregioner. De har sine egne regler. 
Dette skillet har sin pris. For kontrollinstansene i 

framregionene, i produksjon og vitenskap består net
topp i sikring av rasjonalitet, effektivitet, offentlighet 
og objektivitet. Bakregionene stemples tilsvarende som 
irrasjonelle, ineffektive, private og subjektive. De kan 
ikke innrømmes noen legitimitet. Denne dialektikken 
er tydelig illustrert i følgende utsagn fra jordskiftedom-



mer Haugen i sin frustrerte oppsummering av arbeidet 
med et jordskifte på Hananger på Lista, der han ble 

pålagt å ta «landskapshensyn». 
«]eg har ikke noe imot idyller, men som jordskifter 

avskyr jeg unyttige steingjerckr». 
Dette utsagnet illustrerer også den andre typen 

«back region» som Giddens (1985) beskriver. Den 
kjennetegnes av intensivert eller potensialisert kontroll, 
en slags backlash-situasjon, hvor de som i første instans 
utøver kontroll eller behersker scenen (i dette tilfelle, 
de som representerer den økonomiske sfæren) selv 
føler seg overvåket. Giddens bruker teaterscenen som 
metafor for å beskrive situasjonen: 

«But the backstage of such occasions (de tidligere 
refererte «rituelle anledninger» - min tilføying) is not a 
'private sphere' .: the chief figures in the drama may be 
able to relax even less when, leaving the ceremonial 
arena, they move among their inferiors, the individuals 
who are mererly 'behind the scenes'« . 

Drivkraften er «de underlegnes» ønske om å mini
malisere tilgjengeligheten av informasjon om dem 
(deres identitet) ettersom avdekking av informasjon er 

det viktigste middelet i overvåkning og kontrollutøvel
se. Man vil ha seg frabedt å bli kikket på hjemme på 
soveværelset. 

Landskapet som manifestasjon av livsverden 

Myndighetenes fokuseringen på kulturlandskapet og 
de betydninger det har for «identiteten» representerer 
nettopp en slik «kikkervirksomhet». Habermas (1981) 
har kalt fenomenet «systemets kolonisering av livsver
den» og Jon Hellesnes karakteriseres det slik: 

«Det gjeld å ra stadig meir under stadig større kon
troll. ( .. . ) Det paradoksale resultatet er at stadig større 
saker kjem stadig mei r ut av kontroll» (Hellesnes 1994, 
s. 74) 

Livsverden er det sett av «for-forståelser» eller den 
horisonten som bestemmer våre hverdagslige handle
mønstre og syn på verden, og som vi ikke problemati
serer, men lever innenfor. Koloniseringsmediene er 
institusjonalisert gjennom markedets og det adminis
trative maktappartatets og eventuelt teknologiens og 

vitenskapens verdsettingsmekanismer. 
Kulturlandskapet som nytt motebegrep i planleg

gingen er resultatet av en tilspissning i dialektikken 
mellom system og livsverden. Det innebærer en trans
formasjon og radikalisering av forholdet mellom 
utbygging/økonomi og vern/estetikk. Geelmuyden 
(1989 upubl.) har beskrevet denne transformasjonen, 
eksemplifisert i utviklingen av synet på skogen som 
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økonomisk ressurs i forhold til skogen som opplevel
sessted (landskap). Fra den tiden vi kan snakke om noe 

offentlig organisert skogbruk i Norge fram til ca. 1940 
falt kriteriene for godt økonomisk skogbruk (skogrei
sing) sammen med de etiske og estetiske kriteriene for 
det riktige skogbruket. Stikkordet for perioden kan 
være «nasjonal reisning». På 1960-70-tallet, da det 
nasjonalistiske momentet i politikken tones ned, kom
mer skogbruket under anklage fra dem som ser på sko
gen som stedet for naturopplevelse og økologisk balan
se primært. Demarkasjonslinjen mellom vern og bruk, 

billedlig og symbolsk mellom urskog og hogstflater, ble 
trukket opp som en linje mellom dem som så på seg 
selv som globalt ansvarlige, økologisk bevisste indivi
der og dem som kun var ute etter økonomisk gevinst. 
Det samme finner vi til dels også igjen i de forskjellige 
kontroversene som utspilte seg i kraftutbyggingssam
menheng på samme tid. Det var særlig landskapet 
som natur som sto i fokus. På slutten av 1980-tallet 
var det tegn til at skogbruket som produksjon igjen var 
i ferd med å erobre sin plass innenfor «skogslandska
pet». 

Eksemplet illustrerer hvordan «landskapet» som 
«natur» brukes med forskjellige konnotasjoner: for det 
første står den vekselvis for den globale økologiske 
dimensjon og den nasjonale dimensjon, alt etter poli
tisk «behov"; for det andre varierer det i hvor stor grad 
kulturen og produksjonsaktivitetene innlemmes i det 
som omfattes av «landskapet». De to momentene 
henger nært sammen. 

Med Kulturmeldingen 1992 ble i prinsippet hele 
landskapet satt under lupen og alle som utøver 

næringer er potensielle anklagede. Våre fysiske omgi
velser som helhet er blitt til en landskapshage, samtidig 
som hagen - hvis vi skal overleve - igjen må tas i bruk 
som produksjonssted. Det betyr at det i prinsippet 
ikke finnes flere fysiske steder som entydig kan overta 
rollen som «back regions» (annet enn de ra og små 
områdene som allerede er utpekt som verneområder). 
Det betyr også at næringene ikke kan utøves bare med 
en økonomisk intensjon alene, hvis vi ikke skal miste 
de kvalitetene som den rene lysthagen, fritidslandska

pet byr på. 
Kulturlandskapet som klart definerbar arealkategori, 

annerledes enn andre arealkategorier, er nesten blitt en 
umulighet. Hva kulturlandskapet er blir et tolknings
spørsmål, avhengig av situasjon og perspektiv. Det er 
nettopp denne mangelen på konkretisering, flertydig
heten som også Daugstad og Jon es (1994) viser, som 
gjør «kulturlandskapet» så anvendelig, så sterkt som 



symbol og så moderne. Nødvendigheten av tolkning 
inneboerer jo også en mulighet. Kulturlandskapet er 
framfor noe annet et begrep som står i selvdefinisjo
nens tjeneste. 

Praktisk og konkret betyr betraktningene ovenfor at: 
a) - planformålet «vern» og arealkategorien «verneom

råder» i prinsippet ikke lenger kan svare på de 
spørsmålene som reises i og med fokuseringen på 
kulturlandskapet. 

b) - det må søkes etter prosedyrer for innlemming av 
kulturlandskapstanken og de verdier den står for i 
den planleggingen som primoen retter seg mot pro
duksjons- eller utbyggingsformål. (-noe dette pro
sjektet jo er et forsøk på.) 

c) - «kulturlandskapsverdier» er ril enhver rid tolk
ninger av den situasjonen der «landskapet» er satt 
på dagsorden, både som noe som er og som noe 
som skal bli. 

La11dsk1tpsidentitet i planleggi11gen Hvordau 
kan den fli betydning»? 
In eresr1•'J ff 1,t ~ fl; ,._ 1 i ·et ·1 ~ l 

Jeg skal gripe tilbake til bildet av fokuseringen på land
skapet som en «grensesituasjon» (ses. ). Mange filoso
fer, blant andre Habermas (1981) har drøftet hvordan 
systemets tematisering av livsverden inneboerer en 
utdifferensiering av adskilte, uavhengige gyldighetssfoe
rer: vitenskap, moral og rettsvesen, estetikk og kunst er 
blitt autonome i forhold til hverandre. Sentral i Haber
mas (1981) forsøk på å beskrive denne prosessen er 

begrepet om «situasjonen» som et tematisert utsnitt av 
livsverden. Situasjonen oppstår fordi det er nødvendig 
å snakke om et bestemt tema, gjerne som resultat av et 
handlingsmål. Livsverden er det tilfang av «for-dom
mer» folk vanligvis ikke er seg bevisste. Den er deres 
forståelseshorisont. I tillegg representerer den en res
surs i og med at den byr på en rekke kulturelt bestemte 
tolkningsmuligheter. 

Planleggingssituasjonen er en paradigmatisk «Situa

sjon» i Habermas' forstand. Den definerer bestemte 
sider ved livsverden det er nødvendig å problematisere 
med hensyn til et bestemt handlingsmål. Det som er 
sagt ovenfor om identitetsverdier i landskapet og «hori
sonten» som metafor gjør det også klart at vi i fysisk 
planlegging kan snakke om landskapet som manifesta
sjoner av livsverden (se også Geelmuyden 1989 b). 
Den kommunikasjonen som kommer i stand på 
grunnlag av det konkrete planproblemet (situasjonen) 
utspiller seg på bakgrunn av en rådende landskapsfor-

ståelse. Både drøftingen av planproblemet og den gitte 
for-forståelsen (livsverden) virker komplementoert i 
utarbeidingen av en enighet, dvs. en form for reell løs
ning. Det er denne evnen til «kommunikativ hand
ling» som er satt på spill når systemet er kommet for 
langt i sin kolonisering av livsverden. 

Hva dette inneboerer kan eksemplifiseres ved den 
prosessen som fant sted under et jordskifte på Hanang
er på Lista i 1991-93, en prosess som var viet soerlig 
oppmerksomhet fra myndighetenes side fordi man 
hadde å gjøre med et «soeregent» landskap. Det ble 
opprettet et egen «prosjekt», Listaprosjektet, som skul
le virke som samordningsorgan mellom økonomi og 
estetikk, effektiviserings- og vernetanken. 

Systemet er inne i form av jordskifteverket. Dette 
representerer den økonomiske samfunnssfoeren, jord
bruket som produksjon. Det er også inne i form av 
miljø- og kulturvernforvaltningen. Disse representerer 
den estetiske (kompenserende) samfunnssfoeren. For 
begge disse instansene er landskapet tingliggjort som 
en vernekategori: hos forvaltnings- organene ligger 
dette implisitt i deres praksis og målsetting og for jord
skifteverket, som en barriere, i det tillegget som jord
skiftelovens § 29 fikk i 1988 koblet med intensjonene 
i landbruksforvaltningens såkalte kulturlandskapstil
legg, som går ut på at «landskapshensyn» betyr en total 
eller delvis opprettholdelse av status quo. Sevatdal 
(1994) viser hvordan det er disse som til slutt fikk inn
virkning på jordskifteplanen på Hananger. 

Disse instansene har da også satt premissene for 

hvordan «situasjonen» på Hananger ble forstått av par
tene. Selv om det var en tredje offentlig instans inne i 
bildet, nemlig Listaprosjektet, ble demarkasjonslinjen 
likefullt liggende mellom produksjon og vern. Deri lig
ger systemets kolonisering av livsverden i dette tilfellet. 
Landskapet som livsverden ble overhode ikke aktivisert 
som ressurs, og som horisont fikk den kun utslag som 
kjente «bevaringsverdige landskapselementer». Land
skapsanalysen må i denne prosessen tilskrives en nøk
kelfunksjon. 

Landskapsanalysen 

Listaprosjektet engasjerte en landskapsarkitekt til å 
utføre en landskapsanalyse. Denne viser i prinsippet at 
svoert mange av de eksisterende steingjerdene på jord
skiftefeltet måtte ra stå. Analysen ble brukt som grunn
lag for de forhandlinger som Listaprosjektet så gikk 
inn i med jordskifteverket, som på sin side så det som 
sin oppgave å optimere produksjonsfaktorene for gård
brukerne i området. I praksis betydde dette å ra fjernet 



mesteparten av steingjerdene, gjøre teigene så store og 
sammenhengende som mulig, gjøre driftsveger bredere 
og fjerne veger som ikke lenger hadde betydning for 
jordbruksdriften. Verken økonomien eller estetikken 
har i dette tilfelle noen innebygde grenser. De opererer 
ut fra autonome tradisjoner og forskningsmetoder og 
har ikke noe møtepunkt eller felles språk. 

«Og di større blir behovet for systemets profesjonel
le hjelp. Dermed tar systemet over endå litt til. Det 
fører til at nokre til blir sløve, noko som igjen må 
kompenserast for gjennom systemet. ( ... ) Den tiltak
sevna som blir att i livsverda er evna til å tigge og krev
je meir av det offent!ege. Den desperate illusjonen er at 
det er mogleg å løyve seg ut av eit kvart problem ved 
hjelp av pengar, ekspertise og konsulenthjelp. » (Helles

nes 1994, s.86). 
Resultatet blir etter Hellesnes følgende: 
« ... vanmakt og mangel på evne til å forstå kvifor sta

dig dummare og meir destruktive tiltak blir gjennom
førde» (ibid. s. 87). 

Kulturlandskapet som begrep - på Hananger insti

tusjonalisert gjennom Listaprosjektet - representerer et 
forsøk på bygge bro mellom disse ulike gyldighets
eller interessesfærene i planleggingen. Det represente
rer et forsøk på å gjenreise helhet!ighet og fellesmening 
i den fysiske planlegginen og dermed også i det fysiske 
landskapet. 

Den type samfunnsteorier som forsøker å tilbakekal
le differensieringen som moderniseringsprosessen med
fører, uten å falle tilbake i en mytisk-religiøst bestemt 
tilværelse kaller Hellesnes (ibid.) «logodice». Logodice
forsøkene har imidlertid alle vist seg som blindveger. 
Hellesnes (1994) nevner tre, «scientismen», «moralis
men» og «estetismen» og sier følgende om dem: 

«Dei utgjer modernitetens tre hovudmistak (s 77). » 

Minst to av disse ideologiene er særlig relevante i 
denne sammenhengen. Scientismen ser vi eksemplifi
sert i forsøkene på å blande etikk og vitenskap blant 
annet gjennom forskning på menneskelige preferanser 
(f.eks. estetiske) som naturgitte. Typisk her er de viten
skapelige bestrebelsene på å koble landskapsestetikk og 
sunnhet (fysisk og mental), landskapsestetikk og øko

logi eller landskapsestetikk og økonomi. Til syvende 
og sist kan denne tankegangen munne ut i det totale 
barbari. (Hellesnes 1994). 

Estetismen er å gi all makt til den estetiske innstil

lingen og den subjektive tolkningen og kreasjonen 
(påfunnet), noe som til syvende og sist munner ut i et 
like totalt tap av kontinuitet og mening. 

På denne bakgrunn ser Habermas den moderne dif-
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ferensieringen av samfunnslivet som et gode. Spørsmå
let blir hvordan den kan omsettes eller utnyttes til fri
gjøring, erkjennelse og legitim handling uten at de 
poetiske sidene ved tilværelsen (livsverden) lider skade, 
dvs. uten kulturell utarming. For -

« - det er i livsverda - og berre der - ein kan lære 
seg fo lkeskikk» (Hellesnes 1994, s.86). 

Det som står på spill er vår forståelse av rasjonalitet. 
Geelmuyden (1989 b) har i anknytning til Habermas 
(1981, 1986) og Wellmer (1985) vist hvordan det tra

disjonelle naturvitenskapelige begrep om rasjonalitet 
ikke er egnet til å formulere en teori om landskapet 
som objekt for erkjennelse og ramme for legitim hand
ling samtidig. 

«Landskapsverdier har basis i en allmennmenneske

lig «opplevelsesmåte». Det allmennmenneskelige ligger 
imidlertid ikke i observasjonen av omgivelsene som 
noe objektivt. Det fellesmenneskelige ved landskaps
opplevelser kan bare artikuleres hvis «landskapet» for
stås som del av kommunikativ samhandling. 

Med et utvidet begrep om rasjonalitet som «kom
munikativ rasjonalitet» kan landskapsvurderinger 
betraktes som «enighetsorienterte estetiske diskurser.» 
(Geelmuyden 1989 b s. 92-93). 

Den estetiske erfaring som 
veiviser i landskapsplanleggingen 

Det vesentlige medium i forbindelse med planlegging i 
kulturlandskapet er som sagt landskapsanalysen. Den 

representerer samtidig et steg på vei mot erkjennelse av 
landskapet og et argument i legitimeringen av en 
bestemt handling (plan) . Skal den kunne ivareta begge 
disse funksjonene må den imidlertid ikke bli et instru
ment i estetismens eller scientismens tjeneste (se oven
for). Den må balansere mellom å være en legitimering 
av det frie påfunnet og en manifestasjon av en «regel
sestetikk» (Geelmuyden 1992). 

Landskapsbildet 

Det er ikke tilfeldig eller forunderlig at det er som bil
de at landskapet har fått innpass i planlegginen. Selv
definisjonen som mulighet, som kreasjon, er nettopp 
avhengig av at landskapet begripes estetisk. Landskaps
bildet er nemlig til enhver tid demarkasjonskriteriet og 
-mediet for definisjonen av «det ønskelige» i motset
ning det «uønskete». Landskapsbildet er selve symbolet 
eller symptomet (Zollner) som man kan forstå ulike 
bakenforliggende betydninger gjennom. Man distanse-



rer seg fra systemet (front regions) med henvisning til 
bestemte bilder, som er idealbilder. (Gullestad (1989 a) 
har også beskrevet hvordan utsmykking av hjemmet er 
en viktig måte å stadfeste identitet på i den individuel
le eller familiære skala.) 

Geelmuyden (1989 b) har pekt på en del typiske 
trekk ved landskapsopplevelsen som kulturell kategori i 
verne- og fritidssammenheng. Den er romantisk i sitt 
vesen og gir opphav til et «kosmos» med «jeget», indivi

det, som kjerne. Den manifesterer seg gjennom dyr
king av følgende typiske symbolske +-akser (vakkert, 
rent, sunt, trygt, naturlig, harmonisk, spennende ... ): 
• det gamle, det historiske, det antikvariske 
• det enestående og eksotiske, det særlig kjenne-

tegnende 
• det uberørte, opprinnelige, naturlige 
• det omhegnende, samlende, harmoniske 
• det uoppnålige, grense- og tidløse i naturen 

Tilsvarende kan følgende typiske symbolske - akser 
(stygt, skittent/forurenset, farlig, unaturlig, uharmo
nisk, kjedelig ... ) identifiseres: 
• det moderne, i betydningen det teknologiske og 

industrielle 
• det som forekommer «en masse» 
• det urbaniserte, utbygde, 
• det utflytende, det grenseløse i kulturen 
• det avskjærende, avbrytende ved nye innretninger 

Den symbolske manifestasjonen av dette framfor noen 
er landskapsbildet som sentralperspektivisk avbildning 
av utvalgte utsnitt av de fysiske omgivelsene. Dette er 
landskapsbildet som konvensjon. Det utgjør som 
sådan en viktig side av vår måte å betrakte omgivelsene 
våre på og en viktig del av vår kulturelle arv og vår livs
verden. Landskapsbildet i denne betydningen en klisje, 
en vane. Det er denne - og bare denne - det er rom 
for å referere til når planformålet er vern. Det er også 
med utgangspunkt i landskapsbildet betraktet som 

medium for opprettholdelse av status quo at det oftest 
snakkes om «visuell sårbarhet». 

Landskapet som metafor 

På den andre siden er nettopp landskapsbildets betyd
ning som det vante, det kjente koblet med det selv
definisjonspotensiale som ligger i dets tingliggjorchet 
(som bilde, utenfor oss selv) en oppfordring til å «Se» 
på nye måter. Landskapsbildet er en påminnelse: om 

den mulige opplevelse av mening, helhet, kontinuitet 
og kreativitet i tilværelsen. Kanskje kan en si at det 

minner oss om poesien i livet, spesielt i menneskets 
forhold til naturen og historien . Det er langs ski llet 
mellom kultur (det nye) og natur (det opprinnelige) at 
skiftet mellom pluss og minus ligger. 

Landskapsbildet som øyeblikksopplevelse bærer 

metaforisk i seg muligheten til å se dette forholdet på 
stadig nye måter. Selve skapelsesprosessen bærer i seg 
kontinuitet, en meningsfull forbindelse mellom fortid, 
nåtid og framtid. Heri ligger dets potensiale som sym

bol på en grensesituasjon, ett nullpunkt, hvorfra ny 
mening kan skapes. Det «gamle» behøver ikke nødven

digvis bare å være det som ble skapt før 1950. Moder
ne menneskelige innretninger kan komme til å betrak
tes som natur eller historie på lik linje med gamle utlø
er. Landskapsbildet, idealutsikten, har dermed ikke 
utspilt sin rolle, men det har bare mening som nytolk
ning i hvert nye prosjekt, i hver enkelt nye planleg
gingssituasjon. 

Den estetiske vurderingen eller analysen må gjen
speile denne måten å se og tenke på. Hellesnes (1994) 

ser i den estetiske vurderingen en mulighet til å kom

binere ulike rasjonalitetsfærer med hverandre uten 
imidlertid å oppheve skillet mellom dem. 

« ... det er uråd å halde kunsten og den estetiske 
diskursen på plass inne i ein 'verdisfære' .. . " 

Det kan skje ei oppklaring av både kognitive, affek
tive og moralsk-praktiske aspektar. Den kan opne for, 
korrigere og utvide erfaringa av det verkelege.» (s.58) 

I den estetiske vurderingen ligger muligheten for 
«interrasjonal dømmekraft», som han også formulerer 
som-

« ... kunsten å vere 'på grensa'. 
Landskapsbildet kan betraktes som en metafor, et 

billedlig uttrykk for kunsten å være «på grensa». Den
ne innsikten er det som blant annet landskapsarkitek

turen som fag i bunn og grunn er bygget på. Den far 
skjerpet aktualitet i en situasjon der landskapet (i for
valtningen) mister sin betydning som rent fri- og søn
dagssted og forsøkes innlemmet i samfunnets økono

miske sfære. 

Konklusjoner 

Som en teoretisk konklusjon kan vi si at «landskaps
bildet» har symbolsk betydning på (minst) fire plan 
som det er vanskelig å skille helt klart fra hverandre: 
a) som vane, klisje, bilde på det kjente og kjære - en 

tillært betraktningssmåte 

b) som påminnelse om tilværelsens umiddelbare, san

selige og poetiske aspekter 



c) som metaforisk representasjon av vårt faktiske for
hold til natur og det menneskelige fellesskap 

d) som metaforisk representasjon på en kosmologi. en 
skapt orden, en balansesituasjon i forholdet mellom 
menneske og natur og mellom individ og samfunn 
og mellom det subjektive og objektive. 

I tillegg kommer betydningen av landskapet som det 
fysiske rom som vi forholder oss til som fysiske og 
kroppslige begrensninger og muligheter når vi oriente
rer oss (Zollners «perseptive betydningsnivå» - se side). 

Som en praktisk konklusjon på betraktningene oven
for kan følgende tre punkter nevnes: 
1. - landskapsanalysen er et uunnvcerlig redskap i 

planleggingen av kulturlandskapet under følgende 
forutsetninger: 

2. - landskapsanalysen må forholde seg til aktuelle, 
praktiske problem, eller situasjoner. Dette innebce
rer at den må ta opp i seg alle de aspekter ved land
skapet som er relevante i plansammenhengen: også 
de økologiske, sosiologiske, kulturelle osv. så langt 

dette lar seg gjøre innenfor den gitte rammen. Den 
må inngå som et medium en kommunikasjon mel
lom de involverte partene i planprosessen. Den kan 
gjerne munne ut i forslag til løsninger. 

3. - det har vesentlig betydning at analysen føres i et 
språk som springer ut av den estetiske erfaringen av 
landskapet, forstått som erfaringen av ulike betyd
ningssfcerer samtidig, og som gjenspeiler landskaps
bildets ulike betydningsnivåer. Det er med andre 
ord viktig å utvikle bildespråket, både det språklige 
og visuelle. 

Disse konklusjonene representerer i og for seg ingen
ting nytt. Det er likevel grunn til å peke på at de står i 
en viss motsetning til ideen om at det kan formuleres 
«landskapskriterier» en gang for alle. De gir også grunn 
til å avvise forsøkene på å bruke «landskapspreferanser» 
eller andre eksperimentelt dokumenterte og standardi
serte «landskapsverdier» som basis for landskapsfor
ming. Ser vi på praksis f.eks. i tysk landskapsplanleg

ging med bakgrunn i Zollners landskapsverdikriterier 
går den f.eks. svcert langt i vitenskapeliggjøringen av 
symbolske størrelser. Zollner er oppmerksom på dette 
og forsvarer bruken av sine estetiske kriterier med hen
visning til «de historiske forbildenes utopiske over
skudd» (se s. ) . 

Betraktningene ovenfor er helt på linje med Zollner 
i vurderingen av visse estetiske kriteriers relevans, men 

konkluderer altså likevel med å avvise bruken av krite
rier som baserer seg på institusjonaliseringer av opple

velsen av gamle og eksisterende landskap, fordi den 
nødvendigvis må føre med seg en utarming av kultu
ren og den kreative ressurs denne, som grobunn for 
landskapsopplevelser, innebcerer, f.eks. til nytenkning 
om forholdet mennesket - natur. 

Med utgangspunkt i Hellesnes (1994) uttrykk 
«kunsten å vcere på grensa» (se side i vedlegget) som et 
bilde på hva det vil si å beskrive og planlegge kultur
landskap kan det sies at grensemetaforen er vesentlig 

for forståelsen av begrepet landskapsverdier på alle 
plan; uten grenser kan vi ikke tenke oss noe «jeg», noe 
«hjem» («Heimat») eller noe kulturlandskap. Landska
pet representerer en forståelseshorisont, en ramme for 
bruken av landskapet, samtidig som bruken av land
skapet alltid danner rammen for forståelsen av land
skapet. Vår tenkning og vårt språk er avhengig av 
avgrensninger eller definisjoner som tillater oss å gi uli
ke ting eller kategorier forskjellige benevnelser. 

Fornuftig landskapsutvikling dreier seg om å balan
sere mellom de ulike oppfatningene av landskapet, dvs. 
mellom de navn vi gir det når vi tenker på det: om det 
er et produksjonsareal, en hage, et museum, en fritid
spark, et meditasjonssted, et hjemsted, et reisemål, et 
vei- eller kommunikasjonslandskap, osv. Landskapet er 
oftest mange av disse tingene på en gang. Det er anta
keligvis dette landskapsanalysen må ta utgangspunkt i 
og prøve å gi en forståelse av. 

1 Det er ikke enkelt å finne et godt norsk begrep for 
«mystery». 
Ncermest ligger begreper som «mystikk» og «for

ventntng». 
2 Mange landskapsarkitekter deler nok Littons syn 

hva angår mellomgrunnens egnethet for bedømmel
se. Det er helt påfallende hvor ofte ingeniøren vil 
trekke landskapsarkitekten bort til det planlagte 
fundamenteringspunktet, mens landskapsarkitekten 
selv vil komme seg litt på avstand for å kunne dan
ne seg et helhetsinntrykk av situasjonen. 

3 Fraktalgeometri er en retning innenfor matematik
ken som utforsker hvordan komplekse former (også 
uregelmessige) kan brytes ned (dekomponeres) i 
mindre og mindre komponenter - fraktaler - som 
er likeartede og regelmessige. I teorien vil en blant 
annet på den måten gjennom å analysere fraktalene 
kunne ra en nøkkel til å forstå kompliserte fenome
ners virkemåte, for eksempel innenfor meteorolo
giske prosesser og plantefysiologi. 
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