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Forord
Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til
reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for ny E39 på strekningen Ørskogfjellet- Vik
i Vestens kommune.
Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplanen og
konsekvensutredningen for E39 Ørskogfjellet – Vik. Konsekvensutredningen er utført etter
metoden beskrevet i Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2021).
Rapporten tar for seg tema ikke-prissatte konsekvenser, tema Kulturarv, i henhold til
beskrivelsen i planprogram fastsatt av Vestnes kommune 20. april 2021. Tiltakshaver og
ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Prosjektleder for tiltaket er Harald Inge
Johnsen, og planprosessleder er Magnhild Rømyhr.
Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som
vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens
vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar
for seg rød linje.
Temarapporten viser kulturhistoriske verdier i og nær planområdet for temaet og vurderer
konsekvensene av planforslaget. Fagansvarlig for fagtema kulturarv er Tine Eikehaug,
Statens vegvesen. Rapporten er kvalitetssikret og godkjent av Atle Jenssen, Statens
vegvesen. Innholdet er ikke vesentlig endret ved at oransje linje er att ut av rapport.
Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: Veiprosjekter | Statens vegvesen

Statens vegvesen,
Bergen, 12.09.2022
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0 Sammendrag
0.1 Bakgrunn og utredningskrav
Fagtemaet kulturarv omfatter alle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien
knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Grensegangen mellom
de ulike ikke-prissatte temaene framgår av Håndbok V712 Konsekvensanalyser (statens
vegvesen 2021).
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og
belyse konsekvensene av planforslaget. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og
dårligst for fagtemaet.
Planprogrammet, fastsatt av Vestnes kommune den 20.04.2021, inneholder omtale av de
viktigste momentene som skal vektlegges i utredningen for deltema kulturarv.

0.2 Dagens situasjon
Plan- og influensområdet ligger i Vestnes kommune, og strekker seg fra Ørskogfjellet i sør
til Vik i nord. Planforslaget innebærer tunnel fra Ørskogfjellet til Vik, og i denne analysen er
det kun dagsonen på Ørskogfjellet og i øvre del av Skorgedalen som blir konsekvensvurdert.
Dagsonen omfatter vestre og øverste del av Skorgedalen med overgangen mellom dal og
fjell, samt store deler av fjellflaten på Ørskogfjellet.
I plan- og influensområdet er de eldste sporene etter mennesker datert til jernalderen.
Jernalderen er blant annet knyttet til kunnskap om fremstilling og bruk av jern til redskaper
og våpen, og funnene på Ørskogfjellet hører hjemme i denne kategorien. Det er først og
fremst snakk om jernvinneanlegg og kullbrenning, og funn av dette er gjort ved Svartløken
(ID 146364-1), ved Langrystene (Id 91818) og ved Nysætra (Sinderhaugen ID 45485 og
Sindersmedhaugen ID 73024). I forbindelse med arkeologiske undersøkelser av planområdet
ble det i 2020 funnet tre lokaliteter med kullfremstillingsanlegg ved Skorgeelva (Id 270418,
270424 og 270326) (Møre og Romsdal fylkeskommune 2020: Arkeologisk rapport E39

Ørskogfjellet – Vik Fremstedalen, gnr.29 m.fl. i Vestnes kommune). Disse er datert til
merovingertid, ca. 550-800 e.Kr. Funnene er med på å gi området tidsdybde, og er en
indikasjon på at denne aktiviteten har større utbredelse her enn det som tidligere har vært
kjent.
Mye av kulturlandskapet på Ørskogfjellet er knyttet til eldre stølsbruk. Når stølsbruket
oppstod her er ukjent, men fra andre steder i Romsdalen finnes det støler som viser bruk
som strekker seg 2500 år tilbake i tid. Trolig er også stølsbruket på Ørskogfjellet svært
gammelt.
Den eneste gården i planområdet er Fremstedalen, som er den vestligste og øverste gården i
Skorgedalen. Navnet kommer av at den lå «fremst» i dalen. Når Fremstedalen først ble ryddet
og bosatt er usikkert, men sikkert er det at den er langt yngre enn gårdene lengre nede i
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dalen og ikke minst der dalen møter fjorden, på Skorgeneset. Her viser arkeologiske funn at
gårdsdannelsen skjedde så tidlig som i overgangen mellom bronsealder og jernalder. Det var
de beste og mest lettdrevne områdene som først ble bosatt. Oppover i Skorgedalen var jorda
skrinn og bestod for det meste av steinete morenemasser, som er tung å rydde. Derfor ble
Skorgedalen, i likhet med andre liknende dalfører, bosatt langt senere. Ifølge bygdebøker for
området blir det anslått at gårdene Fremstedalen og Bakke (senere Bakkesetra) kan ha vært
ryddet i årene 1100-1300, og deretter lagt øde igjen etter svartedauden (1349).
Ørskogfjellet er historisk et geografisk grenseområde mellom områder. Ved Byteshaugen
(byte = skille) ved dagens kommunegrense står det flere merkesteiner som markerer ulike
historiske grenser, som f.eks stiftgrensa mellom Bergen og Trondheim. Lengre tilbake gikk
også skillet mellom Gulating og Frostating her. Her er også et skille mellom Romsdalen og
Sunnmøre, og språkgrensa mellom sunnmøre- og romsdalsdialekten.
Over Ørskogfjellet har det i lang tid vært ferdselsåre mellom Sunnmøre og Romsdalen, og
ifølge sagn skal det alt ha gått en ferdselsveg her på begynnelsen av 1600-tallet (Skeidsvoll
1959: 553). Trolig er det snakk om en viktig allfarveg. På slutten av 1700-tallet ble Den
Trondhjemske postvei anlagt gjennom Vestnes og Skorgedalen, over Ørskogfjellet til Sjøholt,
derfra videre til Amdam og mot Hellesylt. Denne vegen fulgte mest trolig den gamle ride- og
allfarvegen som var her fra før av. Det meste av postvegen eksisterer fortsatt. Postvegen
passerer Fremstedalen, som i perioder var postgård og drev med skyss. Etter 1816 ble
Ellingsgård lengre øst i Skorgedalen fast skysstasjon på ruta mellom Vestnes og Sjøholt.
Postvegen var i lang tid den eneste offentlige hovedvegen gjennom Vestnes. Spesielt for
dette området er at postvegen har to parallelle traseer, der den eldste er fra 1780-årene og
den yngste fra 1820-tallet. Postvegen har nasjonal verdi som kulturminne og må hensyntas i
planen.
Det finnes flere SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet fra 1800-tallet. Byggeskikken i
området er preget av å ligge i et grenseområde. Der Romsdalen er preget av trønderske
tradisjoner innenfor byggeskikken, er Sunnmøre preget av vestnorske byggetradisjoner. Et
interessant resultat av dette vises også i planområdet, f.eks ved gården Fremstedalen. Her
finnes våningshus på et bruk med vestlandske tradisjoner, med liggende panel og med skjul
med halvtak i ene enden, mens på nabobruket har våningshuset trønderske tradisjoner med
stående panel.
Både Skitnesetra, Ellingsgårdssetra og Bakkesetra er fortsatt klyngetun, en eldre turform som
var vanlig før, men som forsvant med utskiftingene i jordbruket på 1800- og tidlig på 1900tallet.
Kulturlandskapet på Ørskogfjellet er i vår tid i sterk endring ettersom stølsbruket ble avviklet
i tiårene etter andre verdenskrig. Området har fra 1960-tallet og frem til i dag vært mest
preget av turisme/friluftsliv og alpinanlegg. Men selv om mye av det historiske
kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen og viskes vekk, finnes ennå spor etter eldre
ferdsel, jordbruk og stølsbruk.

8

Plan og influensområdet er delt inn i 12 delområder, som vist i verditabell under:
Tabell 0-1: Oversikt over kulturmiljøer (KM) og kulturlandskap (KL) og deres verdier.

Delområder

Vurdering

Verdi

KM 1 Skitnesetra

Tunet har beholdt sin karakter som et klyngetun. En SEFRAK-

Noe verdi

registrert bygning, og bygningsmiljøet har begrenset
kulturhistorisk verdi. Spor etter stølsvoll med eldre slåttemark,
strukturer og innhegninger Kulturmiljøet har lokal
kulturhistorisk verdi.
KM 2 Bautastein

Enkeltminne. Det er liten kunnskap om steinen og hva

«Skitnesteinen»

sammenheng den har hatt, men man kan likevel anta at den har

Stor verdi

hatt en viktig betydning som vi i dag ikke kjenner og at den er
forhistorisk.
KM 3 Kolmiler

Automatisk fredete kulturminner. Kulturmiljøet har lokal til

Middels

ved Skorgeelva

regional betydning og har stor verdi som kilde til ny kunnskap,

verdi

men er vanskelige å se og oppleve uten større tilrettelegging.
KL 4 Den

Kulturminnet har nasjonal verdi og utgjør en viktig del av

Trondhjemske

landets samferdselshistorie og nasjonsbygging. Over

postvei

Ørskogfjellet er kulturminnet både helhetlig og i stor grad

Stor verdi

sammenhengende, og er et godt eksempel på «det franske
prinsipp» med rette veglinjer og tydelig oppbygd veg – som var
det dominerende prinsipp innenfor offentlig vegbygging i siste
del av 1700-tallet.
KM 5 Auspholen

Seterområde med eldre bygninger og inngjerdet stølsvoll, som

Noe verdi

er preget av gjengroing. Kulturmiljøet har lokalhistorisk
betydning.
KM 6 Turisthytta

Turisthytta har vært et kjent landemerke på Ørskogfjellet siden

Noe verdi

den åpnet, og den kulturhistoriske betydningen anses å være
av større verdi enn bygningsmiljøet, som er vurdert å ha
begrenset arkitekturhistorisk betydning.
KM 7

Seter med SEFRAK-registrerte bygninger datert til før 1850.

Middels

Ellingsgardssetra

Setervollen er preget av gjengroing, noe som gjør kulturmiljøet

verdi

vanskelig lesbart og noe fragmentert. Kulturmiljøet har lokal
verdi, og bygningsmiljøet har noen få bygninger med historisk
verdi.
KM 8

Gårdsbruk med SEFRAK-registrerte bygninger, blant annet to

Middels

Fremstedalen

våningshus hvor det ene har trekk fra vestnorsk byggeskikk og

verdi

det andre fra trøndersk, noe som kan tyde på at gården ligger i
et grenseområde for ulike retninger innenfor tradisjonell
byggeskikk. I delområdet fines det flere eldre kulturspor, som
steingjerder og rydningsrøyser som også har kulturhistorisk
betydning. Delområdet er preget av forfall og gjengroing, noe
som svekker den kulturhistoriske verdien.
KM 9 Bakkesetra

Seter med setervoll. Bygningsmiljøet er et klyngetun, en

Middels

historisk tunform som har vært vanlig før utskiftingene, men

verdi

som i dag er mer sjelden. Stølstunet er også lite berørt av
moderne inngrep, noe som er med på å forsterke den
historiske verdien. Kulturlandskapet er noe preget av
gjengroing, men er fortsatt lesbart og tydelig.
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KM 10

Enkeltminne. Det er liten kunnskap om steinen og hva

Bautastein

sammenheng den har hatt, men man kan likevel anta at den har

«Trollsteinen»

hatt en viktig betydning som vi i dag ikke kjenner og at den er

Stor verdi

forhistorisk.
KM 11

Bygningsmiljøet på Ellingsgård inneholder flere eldre bygninger

Ellingsgård -

som står i et klyngetun, en eldre tunform som før var vanlig.

skysstasjon

Skysstasjoner var vanlig langs offentlige hovedveger, men det

Stor verdi

er sjeldent å finne slike i dag med et så stort autentisk særpreg.
Kulturmiljøet er vurdert å ha stor regional betydning og er
regionalt vernet.
KL 12

De kulturhistoriske sammenhengene finnes fortsatt, men

Middels

Ørskogfjellet

bruken av kulturlandskapet er endret de siste 50 årene og eldre

verdi

kulturhistoriske

kulturspor er i ferd med å forsvinne. Likevel finnes her

landskap

kulturminner som ferdselsårer og grensesteiner, som gir
kulturlandskapet, og bruken av området, historisk dybde og
betydning, og som inngår i både en spesiell og helhetlig
kontekst.
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Figur 1 Verdikart Kulturarv. Ørskogfjellet, søndre del av dagsonen og planområdet.
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Figur 2 Verdikart Kulturarv, Ørskogfjellet, nordre del av dagsonen.
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Figur 3 Verdikart med kulturlandskap inkludert. Statens vegvesen.

13

0.3 Konsekvenser
Alternativet som legges fram i planforslaget, Rødt alternativ, er i konsekvensanalysen vurdert
opp mot referansealternativet (0-alternativet), som er dagens situasjon.
Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema Kulturarv. Tabellen viser
også samlet konsekvensvurdering av planforslaget, samt rangering.
Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for Rødt alternativ.
Delområder

Referansealternativ

Rødt

Delområde KM 1 Skitnesetra

0

0

Delområde KM 2 Bautastein «Skitnesteinen»

0

0

Delområde KM 3 Kullfremstillingsanlegg ved
Skorgeelva
Delområde KL 4 Den Trondhjemske postvei

0

---

0

---

Delområde KM 5 Auspholen

0

0

Delområde KM 6 Turisthytta

0

0

Delområde KM 7 Ellingardssetra

0

-

Delområde KM 8 Fremstedalen

0

+

Delområde KM 9 Bakkesetra

0

0

Delområde KM 10 Bautastein «Trollsteinen»

0

0

Delområde KM 11 Ellingsgård

0

+

Delområde KL 12 Ørskogfjellet kult.hist. landskap

0

-

Avveining

_

To delområder med konsekvensgrad 3
minus (---) veier tyngst i avveiingen av
samlet konsekvens for fagtema. Dette
gjelder delområde KM 3
Kullfremstillingsanlegg ved Skorgeelva,
og KL 4 Den Trondhjemske postvei.
Stor negativ konsekvens

Samlet vurdering

Forklaring til rangering

2

1

Rangering

Best for temaet. Planforslaget medfører alvorlige
konfliktpunkt for temaet og gir både
dirkete tap av kulturmiljøverdier,
nærføring til andre og barrierevirkning
mellom delområder og oppsplitting av
kulturlandskapet.
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Dagens situasjon, referansealternativet, er best for tema Kulturarv da det gir ingen endringer
som påvirker fagtema negativt.
Rødt alternativ vil gi negativ påvirkning og medføre tap av kulturmiljøverdier, samt
skjemmende nærføring på kulturmiljø av stor verdi. Alternativet vil også medføre
barrierevirkning mellom delområder og i kulturlandskapet generelt.

0.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.
Planforslaget medfører konflikt med automatisk fredete kulturminner etter § 4 i
kulturminneloven. Dette gjelder Askeladden id. 270424 og 270426, begge er
kullfremstillingsanlegg fra jernalder (kullmiler). Vedtak av planen vil innebære en
dispensjasjon og frigiving av disse kulturminnene. Et tredje automatisk fredet kulturminne
ligger like utenfor planen, id. 270418, og kan bevares. Påvirkningen blir likevel negativ da
tiltaket kommer tett på og vil endre de natulige omgivelser og ødelegge sammenhengen i
kulturmiljøet. I planen vil dette kulturminnet vises som båndlagt kulturminne
(H730_båndlagt etter lov om kulturminne).
Planen medfører til dels stor nærføring til en 1,2 km lang strekning av Den Trondhemske
postvei, som er et statlig listerført kulturminne med nasjonal verdi, og som er regionalt
vernet i Møre og Romsdal. Nærføringen vil påvirke omgivelsene rundt postvegen og medføre
store endringer av landskapet og vegens opprinnelige konstekst.
Planforslaget sikrer postvegen med angitt med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø med
en 10 meter buffer til begge sider. Selv om tiltaket ikke medfører direkte fysisk konflikt med
postvegen, er det usikkerhet knyttet til hvor stor påvirkningen blir. Særlig gjelder dette for
strekningen over myra ved Ellingsgardsetra nord for vegen inn til skisenteret. Planforslaget
innebærer utbygging av ny lokalveg gjennom myra, mellom dagens E39 og postvegen.
Postvegen ligger her stedvis mindre enn 10-15 meter unna den nye lokalvegen. For å bygge
den nye lokalvegen må myra under ny veg graves ut og fjernes. Usikkerheten er knyttet til
hva som skjer med den resterende myra der postvegen ligger. Vil tetningstiltak fungere?
Eller kommer grunnvannet til å synke og myra bli drenert? I så fall vil dette få store
konsekvenser for postvegen, noe som veies tungt i vurderingen av påvirkning for postvegen.
En annen usikkerhet er overvann og nye vannveger. Postvegen ligger lavere i terreget enn
det nye vegaternativet. Overvann langs denne streningen vil også kunne skade postvegen.

0.5 Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging
De viktigste tiltakene for å redusere skadene på kulturmiljøverdiene må skje i anleggsfasen. I
anleggsfasen skal det settes opp gjerder mellom kulturminner og anlegget. Som KM 3
Kullfremstillingsanlegg ved Skorgeelva (den gjenværende lokaliteten) og KL 4 Den
Trondhjemske postvei. En rekke forslag til skadereduserende tiltak finnes i kapittel 7.
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1 Bakgrunn og tiltaksbeskrivelse
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte
tiltaket for verdier innenfor tema Kulturarv. Temadefinisjon er gitt i kap. 2.1

1.1 Bakgrunn for planen
Detaljreguleringsplanen E39 Ørskogfjellet- Vik bygger på:
▪

Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund Bergsøya (2011) med tilleggsutredning
for strekningen E39 Digernes- Vik (2017).

▪

Planprogram for reguleringsplan med silingsrapport (alternativsvurdering), vedtatt
20.04.21.

Med vedtak av planprogrammet ble det lagt til grunn at reguleringsplanarbeidet skulle ta
utgangspunkt i alternativ med lang tunnel fra Skorgedalen til Vik (alternativ B).

Figur 1-1: Hovedkonseptene K2 og K3 i konseptvalgutredningen med ulike underalternativ. Alternativ
B er vedtatt for Ørskogfjellet.

I silingsrapporten, vedlegg til planprogram, ble det skissert to alternative påhuggsområder
for alternativ B. Planprogrammet forutsatte at begge alternativer (Oransje og Rødt alternativ)
ble utredet videre i arbeidet med reguleringsplanen. Det ble videre lagt til grunn at kun ett
av alternativene skulle legges fram for vedtak. I reguleringsbeskrivelsen skulle det legges
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«spesiell vekt på å redegjøre for hvilke vurderinger og hensyn som legges til grunn for

anbefalt løsning». Som et ledd i dette ble derfor besluttet å gjennomføre KU for begge
alternativer i 2021.
Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som
vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens
vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar
for seg rød linje.
Tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4-2
og forskrift om konsekvens-utredninger § 6.

1.2 Prosjektmål
E39 Ørskogfjellet-Vik inngår som en delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom Ålesund
og Molde. Det overordnede målet for ny E39 er å redusere reisetiden for befolkning og
næringsliv mellom byene som ledd i regional utvikling for fylket og å legge til rette for et
felles bo- og arbeidsmarked.
Mål for reguleringsplan E39 Ørskogfjellet- Vik:
▪

Forbedret framkommelighet for fremtidig E39

▪

Reduserte kjøretøy- og tidskostnader

▪

Redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgrad ved ulykker

▪

Mer for pengene (kostnadseffektivitet i prosjektet)

1.3 Planområdet
Planområdet ved varsel av oppstart omfattet et forholdsvis stort areal for å ta høyde for
alternativer. I løpet av planarbeidet er området for reguleringsplanen blitt nærmere bestemt
og avgrenset, se figur under:

Figur 1-2: Avgrensning av planområdet iht. planvarsling
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Reguleringsplanområdet

På Vik er E39 med kryssområdet regulert i egen detaljreguleringsplan der E39 og går rett
inni tunnel sørover mot Ørskogfjellet, slik at denne konsekvensanalysen omhandler
planområdet i Skorgedalen og på Ørskogfjellet. Planområdet over tunnel blir ikke utredet i
denne konsekvensanalysen.
Største delen av planområdet ved oppstartsvarsel, er i Skorgedalen, som ligger mellom
Trolltinden i nord og Brustind og Blåtind mot sør. Skorgedalen ender på Ørskogfjellet, som
er et større lavereliggende fjellområde som også utgjør en grense mellom Romsdalen og
Sunnmøre. Skorgedalen er en U-dal hvor det det langs fjellsidene finnes mye rasavsetninger
og morenemasser fra istiden. Vegetasjonen varierer fra dyrket mark til krattskog, skog og
myr. Flere steder øst for foreslått kryssområde, er det spor etter gammel slåtteeng. På
toppen av Ørskogfjellet, der terrenget flater ut, er det myr som dominerer.

1.4 Tiltaksbeskrivelse
1.4.1 Rødt alternativ
I arbeidet med revidert reguleringsplan er det sett nærmere på rødt alternativ mellom
Ørskogfjellet og Vik. Alternativet har fått benevnelsen Rødt alternativ.
Ny veg planlegges etter vegklasse H2, to-felts veg med midtdeler, vegbredde 12,5 m og
fartsgrense 90 km/t. Tunnelen planlegges etter tunnelklasse T10,5.

Figur 1-3: Kart med Rødt alternativ i dagsonen på Ørskogfjellet.
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Rødt alternativ vil ha en totallengde på 8220 m fordelt på 1730 m dagsone og 6490 m
tunnel.
Dagens E39 og ny E39 vil i dagsonen koples sammen i et nytt kryssområde utformet som et
flettekryss. Halvkrysset forbinder dagens E39 med ny E39. Halvkrysset er nærmere beskrevet
i planbeskrivelsen.
Nordøst for flettekrysset vil dagens E39 bli omklassifisert til ny E136. Videre sørvestover vil
dagens veg opprettholdes som lokalveg parallelt med ny E39. Deler av vegen må legges om
over en strekning på ca. 770 m. Lokalvegen koples til ny E136 i et T- kryss.
Veg og tunnellengder
Rødt alternativ har en tunnellengde
på 6490 m og en dagsone på 1730
m. Totallengde på
reguleringsstrekningen er 8220 m.
Konstruksjoner:
▪

Overgangsbru for
Skitnesetervegen

▪

Kulverter for Skorgeelva på E39
og lokalveg

▪

Undergang for hytteveg ved Dallia

▪

Bru på E39 ved kryssing av rampe
i kryssområde

▪

Kulverter for Stordalsgrova

Figur 1-4: Rødt alternativ

Trafikkberegninger for år 2050 viser en trafikkmengde (ÅDT) på ny E39 på ÅDT 6200
nordøst for halvkrysset, og ÅDT 9000 sørvest for halvkrysset. Trafikkmengden på lokalvegen
vil være ÅDT 200.
Eiendommene øst for ny E39 vil være sikret adkomst fra lokalvegen. For eiendommene vest
for ny E39 vil det etableres adkomst over og under ny E39 med kopling til lokalvegen. Det
bygges bru over ny E39 for adkomst til Skitnesetra. Adkomstveg til Dallia vil ligge i kulvert
under ny E39.
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Elva Skorgeelva må legges om over en strekning på ca. 200 m, og føres gjennom ny E39 og
lokalvegen i to separate kulverter.

1.5 Referansealternativet
Referansealternativet (null-alternativet) tar utgangspunkt i at ny E39 Ålesund-Molde bygges
ut, med unntak av strekningen Ørskogfjellet-Vik. Det er lagt til grunn for effektberegninger
og trafikkberegninger at strekningen Vik-Bolsønes bygges ut, men at strekningen
Ørskogfjellet- Vik ikke bygges ut. Trafikken må da følge dagens fv. 661 og E39 på denne
strekningen. Det er videre forutsatt at fv. 661 er utbedret i tråd med vedtatt reguleringsplan
Vik- Leirvikbukta, plan-id: 2018_0149.
Dagens veg er utgangspunkt for null-alternativet ved vurdering av de ikke- prissatte
konsekvensene i tråd med HB V712, dvs. at referansealternativet er dagens E39 i
Skorgedalen og på Ørskogfjellet i planområdet. Dette er beskrevet i håndbok V712 slik:

«For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, må det
sammenlignes med situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne
situasjonen benevnes referansealternativet (også kalt null-alternativet eller alternativ 0).»
Alle ikke-prissatte tema vurderes opp mot dagens situasjon jf. definisjonen i håndbok V712.

Figur 5 Kart viser ny E39 Ålesund- Molde der strekningen Ørskogfjellet-Vik følger eksisterende fv. 661
og dagens E39 til Ørskogfjellet. Dette er referansealternativet for denne reguleringsplanen.
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2 Om temautredningen Kulturav
Formålet med konsekvensanalysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet
Kulturarv og belyse konsekvensene av tiltaket sammenliknet med referansealternativet (0alternativet).

2.1 Definisjon av fagtema
Fagtemaet kulturarv omfatter alle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien
knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner (kulturminneloven) som alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som er område der
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske
landskap skal i denne sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med
kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende.

2.2 Utredningskrav
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Vestnes kommune 20.04.2021. I
fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema Kulturarv omtalt slik:

Planområdet er vurdert å ha høyt potensiale for funn av automatisk
fredede kulturminner. Både ved Vik og på Ørskogfjellet er det påvist flere
kull – og jernframstillingsanlegg, og det er også potensial for viktige
arkeologiske funn knyttet til seterområdene. Møre og Romsdals
Fylkeskommune har gjennomført undersøkelser etter Kulturminnelovens
§ 9 høsten 2020. Resultatet av undersøkelsene forventes tidlig i 2021 og
vil inngå i konsekvensutredningen. De arkeologiske undersøkelsene har
vært avgrenset til B- alternativet. Dersom alternativ A velges må det
Utredningskrav

gjøres supplerende registreringer i den nordre delen av planområdet.
Det er potensiale for konflikt med kulturminner ved fremføring av ny veg.
To traséer av den Trondhjemske postveg går gjennom planområdet.
Postvegen er et kulturminne av nasjonal verdi som inngår i
Fylkeskommunen sin satsing på verdiskapningsprosjektet «En bit av
historien» der også Statens vegvesen er en sentral samarbeidspartner.
Fylkeskommunens kulturavdeling gjennomførte i 2020 en kartlegging av
Postvegen som vil bli lagt til grunn for det videre planarbeidet. Bruken av
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Postvegen vil også bli omhandlet i forbindelse med temaene friluftsliv og
folkehelse.
Reguleringsplanen skal redegjøre for konsekvenser, og det skal spesielt
fokuseres på avbøtende tiltak. Vurderingen skal også omfatte
anleggsperioden.

2.3 Overordnede mål og føringer - kulturarv
Det er et overordnet politisk mål å sikre hensynet til kulturarv i all planlegging.
Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er lagt fram i St.meld. nr. 16 (20042005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste. Den
nyeste kulturmiljø-meldingen St.meld. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken –

Engasjement, bærekraft og mangfold bygger videre på disse og skal danne grunnlaget for
kulturmiljøpolitikken i årene som kommer. I meldingen er det med tre nasjonale mål:
•

Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Målet legger
vekt på mennesker sin rett til en kulturarv, og at kulturmiljø er et felles gode som det
er et felles ansvar å forvalte.

•

Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig
samfunnsplanlegging. Målet viser at samfunns- og arealplanleggingen har et ansvar
for å ivareta kulturmiljø. Målet understreker samtidig Norge sitt ansvar for og
regjeringens sine ambisjoner om å følge opp FN sitt bærekraftsmål og Agenda 2030.

•

Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelser
og bruk. Målet viderefører essensen i det tidligere strategiske målet for
kulturminnepolitikken som er lagt fram i St.meld. nr. 16 (2004-2005).

Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner som har betydning for
kulturarven. Dei viktigste er:
•

Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdas natur- og kulturarv.

•

Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminne og
Europas arkitektur.

•

Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: vern av den arkeologiske kulturarven.

•

Den europeiske landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: pålegger alle land å
verne, planlegge og forvalte landskap, herunder kulturlandskap, i tråd med
konvensjonens intensjoner.

•

Faro-konversjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens verdi for
samfunnet.
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Kulturminneloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50) regulerer
forvaltningen av fredete og verneverdige kulturminne og kulturmiljø. Formålet med loven er
å sikre at kulturminne og kulturmiljø med sin egenart og variasjon blir sikret og vernet både
som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
I lovteksten blir det pekt på at det er et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminner og
kulturmiljø som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og
framtidige generasjoners oppleving, selvforståelse, trivsel og virksomhet.
Plan- og bygningsloven (pbl)
Plan- og bygningsloven er det viktigste planverktøyet for ta vare på mangfoldet av
kulturminner, kulturmiljø og landskap. Som planmyndighet får derfor kommunen en sentral
rolle i forvaltingen av kulturarven, som også er en viktig ressurs for kommunen sitt arbeid
med god og bærekraftig samfunnsutvikling. Plan- og bygningsloven har med kulturminner
og kulturmiljø som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver og hensyn i planlegging». Her står
det mellom annet at planer skal sikre kvaliteter og vern av verdifulle landskap og kulturmiljø.
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredninger omtaler «verdifulle kulturminner og kulturmiljø» under

«Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav b). I tilhørende veileder (Klima- og
miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017) er det nærmere
konkretisert hva som inngår i «verdifulle kulturminne og kulturmiljø».
I kap. 5 i forskriften, som omhandler innholdet i konsekvensanalyser, er kulturminne og
kulturmiljø omtalt under «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av

vesentlige virkninger for miljø og samfunn», § 21 pkt. 4.
Regional kulturplan for Møre og Romsdal fylkeskommune (2015)
Regional delplan for kulturminner gir en oversikt over et utval av viktige automatisk fredete
kulturminner og en oversikt over kulturminne fra nyare tid som har regional og nasjonal
verdi. Oversikten vil gjøre fylkeskommunen sin forvaltning av fagansvaret mer forutsigbar og
vil fungere som eit grunnlag for prioriteringer av vernetiltak og restaureringsarbeid.
For samfunnet, kommuner og plansammenheng er det viktig å ha kunnskap om hvilke
kulturminner som har ekstra høy verdi og må behandles etter det i arealforvaltning og
byggesaksbehandling. Planen vil bli lagt til grunn for fylkeskommunen sine innspil til
kommunal planlegging og ellers for prioritering av vernetiltak, restaureringsarbeid,
formidling og fordeling av tilskudd. Kommunene vil bli oppfordret om at vedtatt plan med
oversikt over kulturminne og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi skal vurderes for
innarbeiding i kommuneplan og detaljplaner.
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002) Landsverneplanen

«Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» er utarbeidet av Statens
vegvesen i samarbeide med Riksantikvaren. I dette området er Den Trondhjemske Postvei
sentral. Alle utvalgte objekter i verneplanen er vurdert å ha nasjonal verdi.
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3

Metode

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens
vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). Metoden skal sikre en systematisk,
helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak medfører.
For en grundig gjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste trinnene
i metoden er gjengitt under.

3.1

Tre-trinns metodikk etter Håndbok V712

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som
vist i Figur 3-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og
relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en
samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne
temarapporten, men er del av planbeskrivelsen.

Figur 3-1: Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema (V712)

3.1.1

Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder

På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal.
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Konsekvensanalysen benytter registreringskategorier, verdisetting, påvirkning og
konsekvens angitt i Håndbok V712. For fagtema Kulturarv vurders påvirkningen både på
kulturmiljønivå og landskapsnivå, og utredningsalternativene sammenliknes med
referansealternativet ( 0-alternativet). Videre gis det forslag til skadereduserende tiltak.
Tabell 3-2 Registreringskategorier for fagtema Kulturarv ( V712).

Kulturmiljønivået (KM) inkluderer lokaliteter/enkeltforekomster, og ser dette i sammenheng
med kulturlandskapet rundt. Landskapsnivået (KL) ser på større, sammenhengende
landskap/kulturmiljø. Det er viktig å ikke blande det kulturhistoriske landskapet med
fagtema landskapsbildet, som tar for seg landskapets romlige og visuelle egenskaper og
hvordan landskapet oppleves som fysisk form.
1. Verdivurdering av delområder:
Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, det vil si hvor stor betydning delområdet har i
et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til
«svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i
«konsekvensvifta», se tabell 3-3. Kriterier for verdisetting er vist i tabell 3-4.
Tabell 3-3 Linjalfigur
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲
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Svært stor verdi

Tabell 3-4 Kriterier for verdisetting for fagtema Kulturarv ( V712).

2. Påvirkning:
Påvirkning er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
kulturmiljøene (KM) og landskapsnivåene (KHL).
Kulturminneverdiene kan bli både direkte påvirket gjennom fysiske endringer i kulturminnet
eller indirekte påvirket. Indirekte påvirkning skjer når et tiltak preger omgivelsene på en
måte som gjør at landskapet endrer karakter, og kulturminnet, kulturmiljøets eller
kulturlandskapets opprinnelige kontekst blir endret eller forstyrret. Kulturmiljø og -landskap
er ofte etablert med utsyn og innsyn som viktige lokaliseringsfaktorer. Slike sammenhenger
er kulturminneforvaltningen opptatt av at man også i fremtiden skal ha mulighet til å
oppleve eller forstå. Spesielt visuell påvirkning vil indirekte kunne virke negativt på
kulturverdiene. Visuell påvirkning vil være avhengig av faktorer om blant annet topografi,
avstand og tiltakets størrelse. Det finnes kort sagt en mengde ulike faktorer som virker inn.
Vurderingen av påvirkning relateres til den ferdige etablerte situasjonen i forhold til
referansealternativet. Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet
til forbedret, eller ingen endring.
Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell 5-27.
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Tabell 3-5 Kriterier for vurdering av påvirkning for fagtema Kulturarv (Håndbok V712).

3. Konsekvens:
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
«konsekvensvifta», se tabell 4-5. Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil
medføre forbedring eller forringelse av et delområder.
Tabell 3-6 «Konsekvensvifta». Kilde Håndbok V712.
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Tabell 3-7: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde Håndbok V712.

3.1.2

Trinn 2: Konsekvens av alternativer

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering
av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier fremgår av tabell 4-7. Den samlede
vurderingen kan vekte delområder ulikt. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende
for den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt,
eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også.
Forslag til skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller
føre til forbedring skal beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.
Tabell 3-8: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde Håndbok V712.

Kritisk negativ
konsekvens
Svært stor negativ
konsekvens

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av
strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4
minus (- - - -). Brukes unntaksvis
Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor
andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4
minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (- - - ).

Stor negativ

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha

konsekvens

konsekvensgrad 3 minus (- - - ).

Middels negativ

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader

konsekvens

forekommer ikke eller er underordnete.

Noe negativ

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil

konsekvens

konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller

Ubetydelig

er
underordnete.
Alternativet
vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen

konsekvens

(referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye

Positiv
konsekvens
Stor positiv
konsekvens

konsekvensgrader.
I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad
finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies
klart av delområder med positiv konsekvensgrad.
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv
konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og
disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad.
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4 Kunnskapsgrunnlag
4.1 Kunnskap og kilder
Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturarv er hentet fra ulike offentlige tilgjengelige kilder
og databaser. Viktigst er databasen Askeladden, Riksantikvarens database for kulturminner i
Norge. Basen omfatter kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven,
eller som har en vernestatus, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan
fastsettes (uavklart vernestatus). Databasen inneholder også kulturminner som er vurdert
som verneverdige, som for eksempel listeførte kulturminner. Det er viktig å merke seg at
ikke alle kulturminner som er verneverdige er registrert i Askeladden, og at det finnes
ukjente kulturminner som per i dag ikke er synlige eller kjente.
I Askeladden finnes også SEFRAK-registeret. SEFRAK-registeret er en landsdekkende oversikt
over eldre bygninger, oftest eldre enn 1900, og andre kulturminner. Registeret gir ingen
vurdering av verneverdi, men gir en oversikt over eldre bebyggelse. Utreder må vurdere
verneverdien ved de enkelte bygningene og miljøene.
Alle statlige etater har utarbeidet landsverneplaner i samarbeid med Riksantikvaren. En
oversikt over landsverneplanene finnes på Riksantikvarens nettsider, i tillegg til etatens
hjemmesider. I dette utredningsområdet er Statens vegvesen sin landsverneplan «Nasjonal
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» sentral.
Historiske kartillustrasjoner og foto kan gi verdifull informasjon om områdets historie og
endringer. Kartverket har en database over gamle kart på nettsiden Kartverket.no.
Kartverkets sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder inneholder originaler av samtlige
flybilder (vertikalbilder) tatt i Norge fra 1935 og fram til i dag. Jordskifteverkets arkiv har
utskiftningskart som viser situasjonen før utskiftningen (www.arkiv.domstol.no). Digitalt
museum (www.digitaltmuseum.no), gir fri tilgang til en rekke historiske foto av landskap og
steder. Nasjonalbiblioteket (www.nasjonalbiblioteket.no) og lokale bibliotek har tilgang til
bygdebøker, sogeskrift og annet lokalhistorisk materiale av relevans.
Flere av landets fylker og kommuner har de senere årene utarbeidet egne kulturminneplaner.
Disse gir en oversikt over hvilke prioriterte kulturminner og kulturmiljø som finnes i det
enkelte fylke eller kommune. I dette utredningsområdet er Regional delplan for kulturminne

Møre og Romsdal fylke (2015) og Kulturarvplan for Vestnes kommune (2019) sentrale
dokument.
Oversikt over områder som er vernet etter plan- og bygningsloven som hensynsoner med
formål vern av kulturminne/kulturmiljø) (plan- og bygningsloven 2008) eller spesialområde
bevaring (plan- og bygningsloven 1985), finnes på kommuneplanene i den enkelte
kommune.
De ulike databasene gir ikke en komplett oversikt over alle automatisk fredete og
verneverdige kulturminner, spesielt gjelder dette kulturminner fra nyere tid. Det er heller
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ikke alle verdifulle kulturminner som er vernet etter et vedtak. Dette kan ha sammenheng
med etterslep, eller prioriteringer i forvaltningen, eierskapsforhold, manglende registreringer
mm. I KU-sammenheng har den enkelte utreder ansvar for å få oversikt over hvilke typer
kulturminner og kulturmiljøer som finnes. Kunnskapen en får gjennom ulike kilder, må
suppleres med egen befaring. Til denne utredningen er det gjennomført til sammen tre ulike
befaringer, både felles befaring, og egne befaringer kun med fokus på kulturarv.

4.1.1 Arkeologiske registreringer
I 2020 gjennomførte Møre og Romsdal arkeologiske registreringer i planområdet for E39
Ørskogfjellet – Vik (Møre og Romsdal fylkeskommune 2020: Arkeologisk rapport E39

Ørskogfjellet – Vik Fremstedalen, gnr.29 m.fl. i Vestnes kommune). Registreringen påviste
tre automatisk fredete lokaliteter med kullforekomst, eller kullmiler (Id 270418, 270424 og
270326) ved Skorgeelva i Fremstedalen. Funnet ble datert til merovingertid (jernalder, ca.
550-800 e.Kr), noe som gir planområdet tidsdybde.

4.2 Kulturhistorisk beskrivelse av området
Planområdet strekker seg fra Ørskogfjellet i sør til Vik nord - i Vestnes kommune. I nord,
ved Vik, er kryssområdet regulert (plan-id 1535_0144) for seg, her går ny veg rett inn i
tunnel sørover mot Ørskogfjellet, slik at utredningsområdet for konsekvensanalysen
omhandler planområdet med dagsone øverst i Skorgedalen og på Ørskogfjellet. Planområdet
over tunnel mellom Ørskogfjellet og Vik blir ikke utredet.
Ørskogfjellet er et større lavereliggende fjellområde som også utgjør grense mellom
Romsdalen og Sunnmøre. Skorgedalen strekker seg fra Tresfjorden i øst til Ørskogfjellet i
vest, og ligger mellom fjellet Trolltinden i nord og fjella Brustind og Blåtind mot sør. Dalen
har sitt navn etter Skorgeelva, som også er opphavet til gårdsnavnet Skorgen.
Skorgedalen er en U-dal hvor det det langs fjellsidene finnes mye rasavsetninger og
morenemasser fra istiden. Langs elva finnes det en del dyrkbar jord og områder med spor
etter eldre kulturlandskap. I planområdet finnes matrikkelgården Fremstedalen, samt flere
stølsområder.
Det er gjort relativt få funn av automatisk fredete kulturminner i og nær planområdet. De få
funnene som er gjort er ikke knyttet til fast bosetning, men til utmarksnæringer. På
Ørskogfjellet er det gjort funn etter jernvinne og kullbrenning i myra øst for Svartløken (Id
146364-1), ved Langrystene på nordbredden av Kvanndalselva (Id 91818), samt to større
lokaliteter ved Nysætra (Sinderhaugen Id 45485 og Sindersmedhaugen Id 73024). Alle disse
funnene er datert til jernalder.
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Figur 2 Arkeologisk periodeinndeling.

4.2.1 Forhistorisk tid og middelalder
De eldste funnene i området rundt Ørskogfjellet er fra jernalder, og er knyttet til
utmarksnæringer, som kullbrenning og jernvinne. Benevnelsen jernalder er knyttet til
perioden hvor kunnskap om og bruken av jern til redskaper og våpen fikk stor betydning,
ikke minst for gårdsutviklingen.
Langs Tresfjorden skjer de eldste gårdsdannelser ved overgangen mellom bronsealder og
jernalder, i første omgang der hvor det var god jord langs fjorden. Oppover i dalførene, som
Skorgedalen, var det skrinnere jordsmonn bestående av morenemasser, som er tung å rydde
og vanskeligere å dyrke, og områdene ble derfor bosatt senere. Lokalhistorikere og
bygdebokforfattere har anslått at øverste del av Skorgedalen kan ha blitt bosatt i årene
1100-1300, men ble lagt øde etter svartedauden (Rekdal 1973:48 og Skeidsvoll 1959:24). At
gårdene ble avfolket og lagt øde er «Bakke ødegård», som senere ble Bakkesetra, et
eksempel på. Dagens stedsnavn i Skorgedalen består av ganske nye navn og flere er knyttet
til utmarksbruk, noe som kan bety at eldre navn har gått ut av bruk etter svartedauden.
Generelt medførte svartedauden en halvering av folketallet, og mange gårdsbruk ble
avfolket. De neste hundreårene var jordbruksaktiviteten konsentrert til de mest fruktbare
områdene. De forlatte områdene ble oftest brukt som tilleggsjord til hovedgårdene.
Bygdebokforfatter Olav Rekdal mener at mye tyder på at Skorgedalen må ha vært brukt av de
gjenværende hovedgårdene på Skorgeneset i flere hundre år etter svartedauden - til
slåttemark, seterbol og havnehager.
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Mye av kulturlandskapet på Ørskogfjellet er knyttet til stølsbruk. Når stølsbruket oppstod på
Ørskogfjellet er ukjent, men fra andre steder, som i Romsdalen, finnes det støler som viser
en bruk som strekker seg 2500 år tilbake i tid. De eldste gårdene på Skorgeneset er fra
overgangen mellom bronsealder og jernalder, og mest trolig har Skorgedalen og
Ørskogfjellet vært del av deres utmarksområde. Bygdebokforfatter Olav Rekdal mener at
stølene Auspholen og Ellingsseter på Ørskogfjellet må være gamle, kan hende har de også
vært egne gårder i mellomalderen.
Blant de mest spesielle kulturminnene i influensområdet er de reiste bautasteinene på
toppen av Sandtinden (Id138798-1) og Trolltinden. På ett sted er det minst 51 reiste steiner.
Disse er trolig svært gamle. Slike «bautasteinslokaliteter» som ligger på toppen av fjell er
ikke vanlige, men ser ut til å være en tradisjon langs sørvestbredden av Romsdalsfjorden og
sør på Sunnmøre. I tillegg til de nevnte lokalitetene finnes også slike steiner på
Keipen/Blåfjell (Id 138800-1) og på Blåskjerdingen (Id 138799-1) nord for Trolltinden.
Steinene på Blåskjerdingen er nevnt allerede av prest, naturforsker og topograf Hans Strøm
(1726-1797) i hans reisebeskrivelser fra midten av 1700-tallet, der han mener forklaringen
på fenomenet er at steinene ble reist da vannet fra syndefloden trakk seg tilbake. I dag er
opphavet og alderen til steinene fortsatt et mysterium.

4.2.2 Nyere tid (etter reformasjonen)
Først utpå 1500-tallet tok folketallet seg opp igjen og førte til et større behov for mer
jordbruksareal, og mange av ødegårdene ble tatt opp igjen som selvstendige bruk. Gården
Fremstedalen, som er den øverste gården i Skorgedalen, ble tatt opp igjen som gård på
1500-tallet. Skriftlige kilder nevner to brukere her i 1597. Bakke skal også ha vært tatt opp
igjen og er nevnt som egen gård rundt 1600. I 1646 er gården på nytt omtalt som «øde», og
i 1661 er den nevnt som støl under gården Gjermundnes (Ivar Brovold 1901:186). De store
viddene på Ørskogfjellet har i lang tid vært seterbol for flere gårder i Vestnes, en aktivitet
som økte kraftig i århundrene mot 1800-tallet, og som kulminerte frem mot andre
verdenskrig. Etter det avtok det brått og kraftig, da moderniseringer i jordbruket reduserte
behovet for denne typen utmarksnæringer.
Vestnes og Ørskogfjellet har en sentral geografisk plassering. Over Ørskogfjellet har det i
lang tid vært ferdselsåre mellom Sunnmøre og Romsdalen, og ifølge sagn skal det alt ha gått
en kongeveg her på begynnelsen av 1600-tallet (Skeidsvoll 1959: 553). Trolig er det snakk
om en viktig allfarveg. På slutten av 1700-tallet ble Den Trondhjemske postvei anlagt
gjennom Vestnes og Skorgedalen, over Ørskogfjellet til Sjøholt, derfra videre til Amdam og
mot Hellesylt. Denne vegen fulgte den gamle ride- og allfarvegen som var her fra før av. Det
meste av postvegen er fortsatt synlig i dag. Postvegen passerte Fremstedalen, som i perioder
var postgård og drev med skyss. Etter 1816 ble Ellingsgård fast skysstasjon på ruta mellom
Vestnes og Sjøholt. Postvegen var i lang tid den eneste offentlige hovedvegen gjennom
Vestnes.
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Stiftsgrensen mellom Bergen- og Trondhjems stift gikk også her, omtrent ved
kommunegrensa mellom Vestnes og Ålesund kommune. Området er også en språkgrense
mellom Romsdalen og Sunnmøre, og fra gammelt av var det grense mellom Gulating og
Frostating. I middelalderen var det grensa mellom Valle skipreide og Vestnes åtting. I
senmellomalder gikk grensa mellom Bergenhus og Trondhjems len her, og i dansketida
grensa mellom Bergen- og Trondhjem stift. Rundt 1660, da svenskene invaderte MidtNorge, var dette en kort tid også grense mellom Norge og Sverige. I dag er det grense
mellom Vestnes og Ålesund kommuner.
Tidlig på 1900-tallet ble Ørskogfjellet et yndet feriested, med overnattingssted og spisested.
Rundt 1960 ble skisenteret anlagt, og i dag er Ørskogfjellet mest kjent for skisport om
vinteren.

4.3 Influensområde
Influensområdet er områder som blir påvirket av planen, enten direkte eller indirekte, som
for eksempel visuelt. Skorgedalen er naturlig avgrenset av landskapsrommet mellom fjellene,
og influensområdet defineres som dalens utstrekning, og da særlig på tvers.
Influensområdet i Skorgedalen er derfor noe snevrere enn det er for området på
Ørskogfjellet, hvor utsynet er langt videre og større, og hvor tiltaket er synlig fra et mye mer
utstrakt område. Imidlertid tas ikke de omtalte kulturminnene på fjelltoppene med som egne
delområder på grunn av avstanden til denne planen.
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5 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder
Plan- og influensområdet til ny E39 er delt inn i 12 delområder der 10 er kulturmiljø og 2 er
på landskapsnivå. Vær oppmerksom på at inndelingen av delområdene er tilpasset dette
prosjektet. I andre sammenhenger vil det kunne deles inn på andre måter.

Figur 5-1 Kartutsnitt som viser kulturminner i søndre del av området

Figur 5-2 Kartutsnitt som viser kulturminneverdiene i nordre del av området.
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Figur 5-3: Kartutsnitt med både kulturmiljø og kulturhistorisk landskap. Statens vegvesen.
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5.1 KM 1 - Skitnesetra
Kulturmiljø, registreringskategori kulturminner i utmark - stølsmiljø
Delområdet er et stølsmiljø med tilhørende stølsvoll. Kulturmiljøet ligger utenfor
planområdet, men i influensområdet. Skitnesetra ligger i sørhellinga av Middagsfjellet og på
vestsida av dagens E39, og fra setra er det storslått utsikt over det store landskapsrommet
på Ørskogfjellet.
Kulturhistorisk beskrivelse
Ifølge bygdeboka lå det opprinnelige setertunet lengre nede mot Skorgeelva, men området
var så bløtt og «skittent» at stølen ble flyttet oppover i lia til nåværende sted. Trolig har det
første stedet gitt navn til setra (Eidhamar 1995:53), noe som tyder på at det gamle navnet
har gått tapt.
Alderen på stølen er ukjent, men det er funnet en stokk med et årstall fra 1600-tallet
innrisset. Setra er omtalt i skriftlige kilder i 1692 (Skeidsvoll 1959: 324). Setra var delt
mellom gårdene Kjelbotn og Kristisæter, og det ble drevet stølsdrift her til etter krigen.
Stølstunet ligger i en klynge og har slik sett et tradisjonelt preg. Men av de de rundt 20
bygningene (uthus medregnet) er det få eldre hus igjen. I 1982 var det 6 SEFRAK-registrerte
bygninger på Skitnesetra, men i dag er kun ett av disse igjen. Bygningen er en lafta seterbu
datert til siste kvartal av 1800-tallet, og skal ha vært flyttet hit fra Åsbygda (opplysning fra
SEFRAK).
Ifølge lokalhistoriske skrifter var innmarka på stølen inngjerda, og ble slått og hesjet. Rundt
stølstunet er det fortsatt rester igjen etter steingard, og rundt tunet er det spor etter eldre
slåttemark som i dag gror igjen. Det er også spor etter eldre bygninger. Sett bort fra at
området nærmest tunet fremstår kulturlandskapet som modernisert med store, rydda, grøfta
og sammenhengende flater, trolig drenerte myrområder, som i dag utgjør store grasmarker.

Figur 5-4 og 5-5: Foto til venstre fra SEFRAK (1982) av eldre stølsbu datert til siste kvartal av 1800tallet. Foto til høyre viser Skitnesetra tidlig 1900 (kilde boka «Seterliv i Tresfjord» fra 1995.)
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Figur 5-6: Flyfoto fra 1964 (til v) og dagens situasjon (til h) viser store endringer av kulturlandskapet.

Figur 5-7: Fra stølstunet sett sørøstover mot planområdet. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Figur 5-8: Ulike bygninger på stølstunet. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Tabell 5-1: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 1 – Skitnesetra.

Verdivurdering: Delområde KM 1 Skitnesetra.
Kulturmiljø – kulturminner i utmark
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Setertunet har beholdt sin karakter som et klyngetun, men har få eldre
bygninger igjen. Bygningsmiljøet har derfor begrenset kulturhistorisk verdi. Rundt tunet er
det spor etter slåttemark med eldre strukturer og innhegninger, noe som viser historiske
sammenhenger knyttet til eldre stølsdrift. Mye av innmarka er fremdeles i bruk, og slik sett
åpen og lesbar, men er endret mot moderne driftsformer og har slik sett få kulturspor.
Kulturmiljøet har lokal kulturhistorisk verdi. Delområdet er vurdert å ha noe kulturhistorisk
verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Ny E39 kommer noe nærmere delområdet enn dagens europaveg,
men likevel i god avstand og vil ikke medføre direkte påvirkning på
kulturmiljøet, men vil utgjøre en både en visuell og fysisk barriere mellom
delområdet og de andre stølsområdene øst i området. Slik sett vil tiltaket kunne
svekke historiske forbindelseslinjer og sammenhenger i nærområdet.
Totalt vurderes det at påvirkningen vil medfører noe forringelse av delområdet,
men i nedre del av skalaen på grunn av avstanden.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet
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5.2 KM 2 - Bautastein «Skitnesteinen»
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminner i utmark – enkeltminne
Delområdet er en bautastein langs vegen inn til Skitnesetra (Askeladden Id 273439).
Kulturhistorisk beskrivelse:
Bautasteinen er ca.160 cm høy og 50 cm bred ved foten, og har triangulær form. Steinen står
plassert i vegkanten langs vegen inn mot Skitnesetra. Sett fra vegen peker steinen rett mot
Trolltinden.
Datering av bautasteinen er usikker, men fylkeskommunen (2021) vurderer at den kan være
fra etter reformasjonen. Det er ofte vanskelig å tidsbestemme bautasteiner, og å vite hvorfor
de er satt opp. Det kan gjerne være en historisk hendelse som ligger bak, eller at den er satt
som en merkestein, eller grensestein. Men ofte står slike bautasteiner ved gamle
ferdselsveger, og kan hende gjelder det også denne, om den ikke er flyttet hit. Over
Ørskogfjellet skal det i lang tid ha vært en allfarveg, også lenge før postvegen ble bygget i
1785. Allfarvegen ble med stor sikkerhet også brukt av de som stølte på Skitesetra, og trolig
er vegen til Skitnesetra en sideveg av denne. Bautaen er i dag noe gjemt bak kratt og busker,
og er ikke så lett å se.

Figur 3 Plassering av bautaen ved Skitnesetervegen, sett mot ø. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Figur 5-10: Steinen er 160 høy, men har seget og står ikke rett. Det er godt skjult bak einerkratt.
Trolltinden bak. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Tabell 5-2: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 2 Bautastein – «Skitnesteinen».

Verdivurdering: Delområde 2 Bautastein «Skitnesteinen».
Registreringskategori: Kulturminner i utmark
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Det er liten kunnskap om steinen og hva sammenheng den har hatt. Men man
kan likevel anta at den har hatt en viktig betydning som vi i dag ikke kjenner, og at den
mest trolig er forhistorisk. Slike bautasteiner er ikke veldig vanlige, men heller ikke sjeldne.
Verdien settes til stor, i nedre del av skalaen.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Tiltaket vil komme nærmere delområdet enn dagens E39, men
likevel i god avstand. Det vurderes at delområdet blir ubetydelig endret.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet

42

---

----

5.3 KM 3 – Kullframstillingsanlegg ved Skorgeelva
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminner i utmark
Kulturmiljøet er består av tre automatisk freda lokaliteter (Askeladden Id 270418, 270424 og
270426) med kullforekomster, tolket å være enten kullframstillingsanlegg eller spor etter
skogrydding. Alderen spenner fra merovingertid til tidlig vikingtid.
De tre lokalitetene ligger i et myrområde nær Skorgeelva på vestsida av dagens E39, nær
«vannhullet» til skianlegget. Området er dekket av kratt og småskog, og det er også flere
mindre bekker her. De tre lokalitetene er vanskelige å se og er gjengrodd med torv og
småkratt.
Den mest kjente metoden for kullfremstilling i yngre jernalder og middelalder i Norge er
brenning i grop, og funn etter slike er blant de mest utbredte kulturminner vi har i landet,
spesielt på Østlandet. I Møre og Romsdal derimot har det inntil nylig vært gjort relativt få
slike funn, og kunnskap om kullfremstilling har vært mangelfull i området. Men for få år
tilbake ble det funnet et større felt ved Vik i Vestnes med flatmarksmiler – som er lite synlige
på overflaten da de levner omtrent ingen visuelle avtrykk i terrenget. Særlig vanskelig kan
det også være å finne slike om terrenget preges av tuer og andre naturlige kurver som
maskerer kulturminnene (Dahle og Eidhamar 2017). Med dette i mente vil det være naturlig å
tenke seg at det kan ha vært langt flere kullfremstillingsanlegg på Ørskogfjellet enn disse tre
– og som ennå ikke er funnet.
Skorgeelva I (Askeladden id 70418) ligger lengst i sør av de tre. Lokaliteten er ca. 19x8 m
lang og inneholder store kullstykker, og en 24x6 m stripe med sporadiske kullforekomster.
Det er usikkert om det egentlig dreier seg om to lokaliteter, eller et kjerneområde og "søl"
fra transportering eller bruk av kullet. Kullprøve ble datert til Merovingertid.
Skorgeelva II (Askeladden id 270424) ligger lengst nord av de tre lokalitetene og består at et
ca. 85 m2 kullholdig lag, som har forbindelse med kullfremstilling eller rydding av
beitemark. Kullprøve ble datert til Merovingertid, ca. 566 – 654.
Skorgeelva III – (Askeladden id 270426) består av et 18 m2 lag med rester fra kullfremstilling
eller skogrydding. Kullprøve ble datert til merovingertid – tidlig vikingtid, ca. 766 - 898 e.kr.
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Figur 5-11: Kartutsnitt fra Askeladden som viser plasseringen av lokalitetene.

Tabell 2-3: Verdi, påvirkning og konsekvens for Delområde 3 Jernvinneanlegg, Skorgeelva I, II, og III.

Verdivurdering: Delområde 3 Jernvinneanlegg, Skorgeelva I, II og III.
Kategori Kulturminner i utmark.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Kulturmiljøet har stor verdi som kilde til ny kunnskap, men er vanskelige å se
og oppleve uten større tilrettelegging. Kulturmiljøet er vurdert å ha middels kulturhistorisk
verdi, i øvre delen av skalaen.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲

Plan-

Begrunnelse: To av tre lokaliteter går tapt, og medfører stor nærføring til det

forslag

tredje i sør. Tiltaket medfører at delområdet blir sterkt forringet og ødelagt.
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Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Oransje

--

---

▲

Konsekvensgrad 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet
Rødt

▲

Konsekvensgrad 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet
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5.4 KL 4 - Den Trondhjemske postvei
Landskapsnivå. Registreringskategori: infrastruktur
Delområdet er strekning av Den Trondhjemske postvei (Askeladden id. K464).
Den Trondhjemske postvei var den første sammenhengende hovedvegen mellom Trondheim
og Bergen, og en av de seks nasjonale postrutene i landet. Strekningen mellom Trondheim
og Molde ble opparbeidet i 1750-åra, mens strekningen sør for Molde ble vedtatt gjennom
kgl.res. i 1785. Over Ørskogfjellet ble strekningen utbygd alt i 1780-åra. Postvegen var i
lang tid den eneste offisielle hovedveg som eksisterte gjennom Vestnes.
Over Ørskogfjellet har postvegen to traseer. I 1784-87 ble den første parsellen bygd på
sørøstsiden av Nysæternakken. Denne vegen lå ganske høyt og var tung å holde åpen om
vinteren, og ny trase ble derfor stukket alt i 1818, og da på nordsiden av Nysæternakken.
Begge parsellene eksisterer i dag, men den nordre er stedvis bygget ned i området rundt
kommunegrensa mellom Vestnes og Ålesund. Innenfor planområdet ligger de to traseene
parallelt, og møtes like nordøst for Ellingsgardsetra hvor de går sammen, slik at postvegen
fortsetter i en og samme trase videre nordøstover ned Skorgedalen. Ved Fremstedalen møter
postvegen dagens E39, og her er en naturlig inngang hvor postvegen kan følges helt til
Sjøholt. Postvegen over Ørskogfjellet er et godt eksempel på det franske prinsipp med mest
mulig rette veglinjer. Vegen går gjennom store myrområder, og er interessant med tanke på
hvordan man klarte å bygge veg ut fra de naturgitte forholdene her.
Den Trondhjemske postvei har i dag stor verdi som samferdselsminne. Vegen er gitt
nasjonal verdi i Møre og Romsdal sin fylkesplan for kulturminne (2015), og deler av vegen er
med i Statens vegvesen sin nasjonale landsverneplan – Nasjonal verneplan for veger, bruer

og vegrelaterte kulturminne (SVV 2002), og har status som statlig listeført kulturminne. I
verneplanen er fire strekninger av postvegen med, men det blir slått fast at disse er valgt ut
som eksempel, og at strekninger som ikke er med i verneplanen også har stor verdi som del
av ett og samme kulturminne. Strekningen over Ørskogfjellet er en av de fire utvalgte
strekninger i Nasjonal verneplan.
I fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune - Regional delplan for kulturminne av

regional og nasjonal verdi, står dette om Den Trondhjemske postvei (s. 36): Den
Trondhjemske postvei som blei anlagt i 1780-åra som den første “riksvegen” gjennom
fylket, har nasjonal verdi som samferdselsminne. Vegvesenet har teke med enkelte
strekningar og deler i sin “landsverneplan”, men vi meinar ein må vurdere å ta med også
andre viktige strekningar som er relativt godt bevarte. I planen blir kulturminner med
nasjonal verdi vurdert å være kulturminner som viser bredden av landets historie. Postvegen
er en av totalt trettiåtte kulturminner i Møre og Romsdal med nasjonal verdi.
Postvegen inngår i dag i et av Møre og Romsdal fylkeskommunes satsingsprosjekter
finansiert av Riksantikvaren - Ein bit av historia – der også Statens vegvesen er med som
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samarbeidspart. Prosjektet har fokus på kartlegging, tilrettelegging og fremtidig bruk av
postvegen, og skal gå frem mot Norge sitt tusenårsjubileum i 2030.

Figur 5-12: Den Trondhjemske postvei sett fra Byteshaugen mot planområdet. Foto Izabela Agnieszka
Chlewicka, Statens vegvesen.

Figur 45-13: Postvegen lengst nord i planområdet - ved inngangen fra E39 og sørover i retning mot
Ellingsgardsetra. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Figur 5-14: Postvegen har stikkrenner og bruer bygd av tørrmur. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Figur 5-15: Fra myra ved Ellingsgårdsetra, hvor ny lokalveg med kulvert skal bygges til høyre i bildet.
Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Figur 5-16: Postvegen innenfor planområdet, fra myra ved Ellingsgårdsetra mot Fremstedalen. Dagens
E39 ligger til venstre for postvegen. Foto Knud Knudsen, 1880-årene. Eier UiB.

Tabell 5-4: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KL 4 Den Trondhjemske postvei.

Verdivurdering: Delområde 4 Den Trondhjemske postvei.
Landskapsnivå Registreringskategori infrastruktur
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Kulturminnet har nasjonal verdi og utgjør en viktig del av landets
samferdselshistorie og nasjonsbygging. Over Ørskogfjellet er kulturminnet både helhetlig
og i stor grad sammenhengende, og er et godt eksempel på «det franske prinsipp» med
rette veglinjer og tydelig oppbygd veg - som var det dominerende prinsipp innenfor
offentlig vegbygging i siste del av 1700-tallet. Postvegen har stor kunnskapsverdi og gir
svar på hvordan man bygget veg gjennom store myrområder, med kun lokale
byggematerialer. Vegen har også stor historiefortellende verdi, og stor bruks- og
opplevelsesverdi.
Delområdet har stor verdi, opp mot svært stor verdi.
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Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲

Plan-

Begrunnelse: Langs denne 1,2 km lange strekningen skal det anlegges ny

forslag

lokalveg, og det er denne som vil gi størst påvirkning på postvegen. Se kart 1
(under) for hele strekningen. Deler av dagens E39 skal inngå i ny lokalveg, men
mellom pel 1100 og 1500 blir det bygget ny, og det samme mellom 2100 og
2300.
Tiltaket vil komme svært nær innpå postvegen mellom pel 1100 (fra veg inn til
skisenteret) og 2300 (ved Fremstedalen).
Mellom pel 1100 og 1600 (se kart 2), like nordvest for Ellingsgardsetra, ligger
postvegen gjennom et vått myrområde. Gjennom myra ligger de to postvegene
parallelt frem til pel 1600, hvor de møtes og har felles trase videre. På denne
strekningen over myra er det den nordre parsellen av de to som blir mest berørt
gjennom bygging av ny lokalveg. Lokalvegen anlegges i myra like nordvest for
postvegen, mellom dagens E39 og postvegen. Tiltaket innebærer at myrmasser
graves bort og fjernes og ny veg bygges opp. Det skal også anlegges kulvert
(undergang) fra lokalvegen og under E39 til hytteeiendommer i Dallia nord for
E39. Tiltaket medfører en stor usikkerhet i forhold til hvordan det vil påvirke
postvegen i dette området. Hvor mye av myra ut fra det faktiske vegarelater vil
bli påvirket av tiltaket? Og vil tetningstiltak fungere? Faren er blant annet at
grunnvannet synker og myra dreneres, noe som vil kunne medføre alvorlige
setningsskader på postvegens konstruksjoner i myra.
Rundt pel 2100- 2300 (se kart 3), ved Fremstedalen, skal det anlegges et Tkryss for av- og påkjøring fra den nye lokalvegen og E39 (senere E136 mot
Vestnes). Selv om tiltaket unngår postvegen (med små marginer), vil
anleggsarbeid kunne medføre at postvegen blir berørt (kart 2). I dette området
vil lokalvegen ha svært stor nærføring til postvegen.
For hele strekningen: Bygging av ny veg medfører også at store deler av
terrenget nær og inntil postvegen blir fysisk endret, noe som vil påvirke
opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og de naturgitte forholdene vegen
er bygget i. Dette er også et åpnet landskap der alle endringer er godt synlige,
og endringer av landskapet rundt postvegen medfører at enda mer av
postvegens naturlige kontekst blir borte.
For hele strekningen: Ny veg ligger høyere i terrenget enn postvegen, og med
tanke på endringer av eksisterende vannløp og bekker nedstrøms er det er stor
usikkerhet og fare for at postvegen kan bli påvirket og utsatt for vannskader eller
endret vannløp. Dette gjelder særlig i anleggsfasen, men kan også medføre
endringer permanent. Postvegen har steinsatte stikkrenner og et par mindre
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bruer på denne strekningen, og disse kan være svært utsatt om vannmengden
økes eller endres.
Selv om postvegen i planen blir sikret med hensynssone H570 Bevaring
kulturmiljø og med en 10 meter buffer, vurderes det at denne delen av
postvegen totalt sett vil bli forringet.
Oppsummering: Det vurderes at tiltaket vil medføre at delområdet blir forringet.
Inkludert i vurderingen er det en beslutningsrelevant usikkerhet knyttet til fysisk
påvirkning av postveg på strekningen gjennom myra, og endringer av vannveier
og bekker i overkant av postvegen

Kart 1. Hele strekningen mellom pel 800 og 2500, planforslag (Rødt alternativ) i grått,
postvegen med brun linje (hentet fra Askeladden).
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Kart 2 a: Mellom pel 1100-1600, område i myr der påvirkningen vil være stor. Postvegen
er her vist med geometri fra Askeladden.no.

Kart 2 b: Verdikart fra området ved pel 1100-1600 som viser de to postvegtraseene og
Rødt alternativ.
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Kart 3 a: Av- og påkjøringskryss ved pel 2300 vil ha stor nærføring til postvegen.
Avstanden ved T-krysset mellom vegfyllingen og postvegen er bare noen få meter.
Postvegen er her vist med geometri fra Askeladden.no.

Kart 3 b: Verdikart som viser postvegen (delområde KL 4) og Rødt alternativ.

53

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Rødt

--

---

----

▲
Inkludert i vurderingen er det en beslutningsrelevant usikkerhet knyttet til faktisk
fysisk påvirkning på strekningen gjennom myra ved Ellingsgårdsetra, samt ved
T-krysset ved Fremstedalen, og endringer av vannveier og bekker i overkant av
postvegen

Alvorlig miljøskade for delområdet
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5.5 KM 5 - Auspholen
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminner i utmark
Delområdet ligger utenfor planområdet, men i influensområdet. Auspholen ligger øst for E39
og like sør for skitrekket.
Kulturhistorisk beskrivelse
Aupsholen er et eldre seterområde øverst i Skorgedalen som ligger helt opp mot
kommunegrensa mellom Vestnes og Ålesund (tidligere Ørskog kommune). Tidligere var
dette også grensa mellom Bergen- og Trondhjem stift. Auspholen er en av flere setre i
området. Alderen på seterbrukene er ukjent, de første kjente kilder som omtaler dem er fra
1600-tallet, men trolig er bruken av området som utmarksbruk mye eldre.
Bygdebokforfatter Olav Rekdal mener Auspholen kan ha vært et eget gårdsbruk i
middelalderen som ikke ble tatt opp igjen i nyere tid (Rekdal 1973).
I Auspholen var det etter 1600-tallet flere gårder i Vestnes som hadde stølsretter, blant
annet Bjarmeland og Leirvik. Seteren lå langs alfarvegen som gikk her, og senere Den
Trondhjemske postvei, og hadde slik sett enkel tilgang til setra. Ifølge lokalhistoriske skrifter
hadde seteren fortjeneste for varer og tjenester fra folk som reiste forbi (Eidhamar 1995).
Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner på Auspholen, og det er heller
ingen SEFRAK-registrerte bygninger her. Det er flere bygninger i området, både
stølsbuer/hytter og løer/uteløer. Inntrykket er at de eldste bygningene trolig er fra tidlig
1900-tall. Stølen ligger på begge sider av postveien, og husene er noe spredt. Deler av
stølsvollen i øst er inngjerdet med et markant gjerde, trolig av stein, men overgrodd med
torv og gras, nærmest som en lav voll.
I dag er seterområdet og kulturlandskapet preget av gjengroing, og mange kulturhistoriske
spor er i ferd med å forsvinne.
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Figur 5-17 Dronebilde over vestre deler av Auspholen, som ligger mellom de to postvegtraseene. Foto
Hallgeir Dale, Statens vegvesen.

Figur 5-18 Eksempler på bygninger på Auspholen. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Figur 55-19 Innhegning/gjerde omkranser stølsvollen i øst. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Tabell 5-5. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5 Auspholen.

Verdivurdering: Delområde KM 5 Auspholen. Kulturmiljø.
Registreringskategori stølsmiljø.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområdet har lokalhistorisk betydning, og har trolig tidsdybde, men har få
synlige eldre kulturspor igjen. Bygningsmiljøet har avgrenset kulturhistorisk betydning.
Seterområdet er preget av gjengroing, og kulturspor er i ferd med å forsvinne.
Delområdet har noe verdi, men i nedre del av skalaen.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt
Plan-

▲
Begrunnelse: Området blir ikke berørt av tiltaket, heller ikke visuelt.

forslag
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

---

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet
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5.6 KM 6 - Turisthytta
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø – turisthytte
Delområdet er en tidligere turisthytte på Ørskogfjellet, i dag privat hytte. Her er også et
anneks eller uthus. Turisthytta ligger langs østsiden av E39, nær avkjøringen til skianlegget.
Kulturhistorisk beskrivelse
Den første turisthytta ble bygget i 1892 av Rasmus og Jens Kjelbotn. Begge hadde vært i
USA, noe som kan forklare det første byggets amerikanske stil (se foto), eller «præriestil»,
med en overdimensjonert gavlvegg mot landevegen (postvegen). På den måten så hytta
større og mer imponerende ut.
Hytta ble bygget som et spise- og overnattingssted for folk som reiste over Ørskogfjellet om
sommeren. På slutten av 1800-tallet var turistnæringen i oppblomstring, og langt flere reiste
over Ørskogfjellet enn tidligere. Turisthytta møtte et behov i dette markedet, og ble etter
hvert et kjent landemerke langs denne ruta. I 1939 ble hytta bygget ut og ble både større og
fikk ny moderne stil. På denne tiden var trafikken langt større, og vegen ble etter hvert også
åpen om vinteren, noe som førte til at det ble helårsdrift på hytta.
Hovedbygningen i dag er et toetasjes trehus på sokkel. Det har et påbygg ut mot
hovedvegen, og mot sør med et halvtak og en symmetrisk fasade med smårutete vinduer.
Huset er også påbygd på baksiden. Bygningen på baksiden er i en etasje, pluss loft, og uten
kjeller. Dette var opprinnelig et uthus, noe bygget i dag også bærer preg av å være.

Figur 5-20 Turisthytta anno 1917, 1960-tallet og i dag.
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Figur 5-21 Delområdet slik det er i dag. Dronebilde, Hallgeir Dale, Statens vegvesen.

Tabell 5-6. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 6 Turisthytta.

Verdivurdering: Delområde KM 6 Turisthytta. Kulturmiljø.
Registreringkategori: andre kulturminner
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Turisthytta har vært et kjent landemerke på Ørskogfjellet siden den åpnet, og
den kulturhistoriske betydningen anses å være av større verdi enn bygningsmiljøet, som er
vurdert å ha begrenset arkitekturhistorisk betydning. Miljøet er representativt for
tidsepoken. Delområdet er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Turisthytta ligger tett ved dagens E39 og plasseringen av dette
kulturmiljøet var opprinnelig relatert til vegen. I dag har denne plasseringen
mindre betydning da stedets funksjon er endret. Ny E39 vil ligge et stykke lengre
vest og ha noe større avstand til delområdet enn dagens situasjon, noe som
vurderes som positivt for kulturmiljøet. Samtidig vil støytiltak med høye voller
medføre at tiltaket vil kunne oppleves som en visuell barriere som svekker
sammenhenger og forbindelser med det kulturhistoriske landskapet vestover.
Dagens veg vil beholdes som lokalveg til skisenter og hytter.
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Totalt vurderes det at tiltaket vil utgjøre en ubetydelig endring av delområdet, i
nedre del av skalaen.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

--

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig endring for delområdet

60

---

----

5.7 KM 7 - Ellingsgardsetra
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminner i utmark - setermiljø
Delområdet ligger utenfor planområdet, men i influensområdet. Ellingsgardssetra ligger øst
for E39, like nord for skitrekket.
Kulturhistorisk beskrivelse
Alderen på setra er ukjent. Området kan ha vært i bruk i mellomalderen før svartedauden, og
bygdebokforfatter Olav Rekdal mener det kan ha vært egen gård på linje med Fremstedalen
og Bakke, som ble lagt øde etter svartedauden (1349) (1973:48). Etter svartedauden må
området ha vært brukt som støl og utmarksbeite. På Ellingsgardssetra hadde flere gårder
stølsretter, blant annet gårder nær Vestnes, og Ellingsgård i Skorgedalen.
Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner på setra, men det er i 1982
registrert seks bygninger i SEFRAK der 3 av disse er borte i dag. De tre som står igjen er
merket med rød trekant i SEFRAK, og faller inn under § 25 i kulturminneloven om
meldeplikt. Det finnes også et par eldre løer, men disse er mest trolig fra etter 1900.
Stølsvollen er ikke vedlikeholdt og er preget av gjengroing. Bygningene på stølen er i dag i
bruk til fritidsbruk.
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Figur 5-22 Alle bilder fra SEFRAK, 1982, og viser bygninger som ennå står.

Tabell 5-7. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 7 Ellingsgardsetra.

Verdivurdering: Delområde KM 7 Ellingsgardssetra. Kulturmiljø.
Registreringskategori stølsmiljø.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområdet har kulturhistorisk betydning og bygningsmiljøet vurderes å stå i
kontekst. Likevel gjør gjengroing kulturmiljøet vanskelig lesbart, og de kulturhistoriske
sammenhengene viskes bort og fremstår som fragmenterte. Kulturmiljøet har lokal verdi,
og bygningsmiljøet har noen få bygninger med historisk verdi. Totalt vurderes delområdet å
ha noe kulturhistorisk verdi, i øvre del av skalaen på grunn av alder på bygningene.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Tiltaket vil gi tap av mindre viktige deler av kulturmiljøet, og selv
om bare en liten del av stølen blir direkte påvirket, vil dette medføre endringer av
kulturlandskapet og historiske sammenhenger rundt stølen. Samtidig er
kulturmiljøet i ferd med å gro igjen, og stølsvollen fremstår som fragmentert og
lite lesbar. Samlet sett vurderes det at delområdet blir noe forringet av tiltaket.
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Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Rødt

--

▲

Konsekvensgard 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet
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5.8 KM 8 - Fremstedalen
Kulturmiljø, registreringskategori gårdsmiljø
Delområdet er gården Fremstedalen (gnr. 29) med gårdens kulturlandskap. Fremstedalen
ligger øverst i Skorgedalen, og navnet viser til at den ligger «fremst i dalen», før fjellet
(Ellingseter 2010:235), og ved grensa til Ålesund kommune (tidligere Ørskog kommune).
I øst grenser gården mot Ellingsgård, i nord mot Bakkesetra. Mot sør ligger fjellet
Sandtinden, og mot nord ligger fjella Middagsfjellet, Trolltinden og Ystetinden. Gården ligger
i dag på begge sider av E39.
Kulturhistorisk beskrivelse
Det er ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner i Fremstedalen. Bygdebokforfatter
Olav Rekdal mener at Skorgedalen og gården Fremstedalen må ha vært bosatt en gang i
middelalderen, trolig i årene 1100-1300, men ble lagt øde etter svartedauden (1349)
(Rekdal 1973:48). Etter svartedauden, og fram til området ble bosatt på nytt på slutten av
1500-tallet, må nedlagte gårder i Skorgedalen ha blitt brukt av andre nærliggende gårder til
seterbol, slåtteland og havnehager. Olav Rekdal påpeker at stedsnavnene i Skorgedalen er
ganske «unge» og mest knyttet til utmarksbruk, noe som også tyder på at området har vært
brukt til nye formål etter svartedauden.
Et sagn forteller at det på 1600-tallet bodde mange folk i Fremstedalen, da gården hadde
gode beiteområder, slåttemark og jaktområder. I 1640 ble gårdstunet truffet av et kraftig
snøras som tok livet av 18 mennesker og ødela hele gården. I senere tid har ett av fjøsene på
gården hatt året 1640 inngravert til minne om hendelsen. Det opprinnelige tunet, som ble
truffet av snøraset, lå lengre «heime», det vil si i retning mot fjorden, ved området på gården
som heter «Dala» (Ellingseter 2010:36). Etter denne hendelsen ble gården bygd opp igjen på
et nytt og mindre rasutsatt sted.
Forbi gården gikk den gamle allfarvegen, som etter sagn skal ha vært «den gamle
ferdselsvegen til kongene» (Ellingsseter 2010:236). Denne vegen ble etter 1785 oppgradert
og del av Den Trondhjemske postvei. Fremstedalen har i lang tid hatt vinning av
ferdselsvegen, både med skyss og overnatting. Gården var også postbondegård en tid, det
vil si de hadde ansvar for å føre posten, enten til Sjøholt eller til Vestnes.
I delområdet finnes det i dag noen eldre gårdsbygninger, og innmark med flere eldre
kulturspor knyttet til gårdsdrift. Totalt er det registrert ni bygninger i SEFRAK, hvorav kun 45 står i dag. De viktigste av disse er to eldre våningshus som ligger like på oppsiden av E39,
begge oppført i tømmer, datert 1872 (gnr. 29/25) og 1880 (gnr. 29/59). Bygningene viser
trakk fra både vestnorsk og trøndersk byggetradisjoner, noe som kan være typisk for
områder som ligger i «overgangsområder» (Sylte 1999:15). I innmarka er det to større
rydningsrøyser (Askeladden id 270431 og 270435). I tillegg finnes det steingarder flere
steder, og elveforebygging langs Kvernelva. Gården hadde kvern og stampe i Kvernelva, men
det er ikke undersøkt om det kan være spor igjen etter disse bygningene. Gården er i dag
ubebodd, men deler av innmarka blir fremdeles slått.
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Figur 6 SEFRAK-registrert våningshus fra 1872, som ennå står. Bygningen har impulser fra vestnorske
byggetradisjoner. Foto fra bygdeboka.

Figur 5-24 Oversiktsbilde over Fremstedalen og Bakkesetra (øverst) fra 1960-tallet.
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Figur 5-25 Steingard til venstre og elveforebygging i Kvernelva er kulturminner inngår i en
kulturhistorisk kontekst i delområdet. Foto lånt av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Figur 7-26 Utskiftningskart over Fremstedalen fra 1865. Vegen forbi er postvegen.
Jordskifteverkets kartarkiv.
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Figur 5-28 SEFRAK-registrert våningshus fra siste del av 1800-tallet. Bygningen har impulser fra både
trøndersk og vestnorske byggetradisjoner. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Tabell 5-8. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 8 Fremstedalen.

Verdivurdering: Delområde KM 8 Fremstedalen. Kulturmiljø.
Registreringskategori gårdsmiljø
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Det finnes ingen intakte bruk på gården hvor både våningshus og løe står,
men her er noen få eldre våningshus som har kulturhistorisk betydning. Disse er gode
eksempler på lokal, tradisjonell byggestil fra siste del av 1800-tallet, og som en gang har
vært vanlig i området, men som i dag er i ferd med å forsvinne. Det meste av innmarka er
ennå åpen og lesbar, men utkantområder er i ferd med å gro igjen. I delområdet fines det
flere eldre kulturspor, som steingjerder og rydningsrøyser som også har kulturhistorisk
betydning og som setter kulturminnene i delområdet inn i en større kulturhistorisk
sammenheng. Totalt er likevel delområdet preget av forfall og gjengroing, noe som svekker
den kulturhistoriske verdien.
Kulturmiljøet er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi, i nedre del av skalaen.
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Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Ny E39 legges i tunnel like sør for delområdet og gir bare
ubetydelig påvirkning. Delområdet blir derfor lite påvirket, heller ikke visuelt.
Trafikken forbi delområdet vil reduseres, noe som vil medføre en liten
forbedring, slik at total påvirkning vurderes å bli noe forbedret, i nedre del av
skalaen.
Tiltaket medfører en liten forbedring for delområdet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

▲
Konsekvensgrad 1 pluss (+) Noe forbedring for delområdet.
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5.9 KM 9 - Bakkesetra
Kulturmiljø, registreringskategori gårdsmiljø/seterbruk
Delområdet er stølen Bakkesetra med nærmeste stølsvoll. Bakkesetra (gnr. 35) ligger i
Skorgedalen, på nordsiden av dalen et stykke ovenfor Fremstedalen. Fra stølen er det god
utsikt over dalen, og mot Ørskogfjellet og Sandtinden. På nordsida av setra ligger fjella
Middagsfjellet og Trolltinden.
Det avgrensa delområdet er et seterbruk bestående av et bygningsmiljø, samt en avgrenset
stølsvoll (innmarksområde) med jordbruksspor. Her er også tydelige vegfar, hvor ett av
disse, en hulveg, er registrert i Askeladden (Id 270441).

Kulturhistorisk beskrivelse:
Det er ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner ved Bakkesetra, men området her
har likevel tidsdybde. Bygdebokforfatter Olav Rekdal mener at Skorgedalen må ha vært
bosatt i middelalderen. Etter svartedauen i 1349 ble gårdene her lagt øde, men at de
tidligere gårdsområdene må ha blitt vedlikeholdt som seterbol, slåtteland og havnehager,
fram til de ble bosatt på nytt utpå 15- og 1600-tallet. Navn som «Bakke ødegård», som
senere ble Bakkesetra, viser også dette (Rekdal 1973:48).
Kilder viser at Bakke skal ha vært egen gård rundt 1600, men er alt i 1646 igjen lagt «øde». I
1661 er Bakke omtalt som seter under gården Gjermundnes (Ivar Brovold 1901:186). Da
Gjermundnes ble landbruksskole på 1800-tallet var Bakke landbruksskolens seter.
Bakkesetra var i bruk som støl fram til 1942. I dag brukes noen av bygningene til fritidsbruk.
Stølstunet er et klyngetun og bærer preg av at en del av bygningsmassen, som løer og fjøs,
er til nedfalls, men også at deler av bygningsmassen blir ivaretatt og brukes til fritidsbruk.
Bygningene er ikke registrert i SEFRAK, noe som kan virke litt rart i og med alderen på
stølen. Det er opplysninger om at det skal være, eller har vært, en løe oppført i stein på
tunet, men det er uvisst om den finnes ennå. Det er i dag 13 bygninger på Bakkesetra, samt
noen tufter. Flyfoto viser at noen av disse er nye etter 1960-tallet.
Stølsvollen og kulturlandskapet er delvis gjengrodd, men er fremdeles lesbart. Setervollen,
som er inngjerdet med steingard, er ryddet for stein og har vært brukt som slåttemark.
Steingarden skilte mellom innmark og utmark, og beitedyra ble holdt utenfor stølsvollen. Det
er også en brønn på stølsvollen.
Det er registrert et vegfar ut fra stølstunet og i retning sørvestover, som har preg av å være
en hulvei. Vegen er ikke datert. Det er også en tydelig sti nord-vestover fra tunet, denne av
uviss alder.
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Figur 5-29 Bakkesetra i midten til venstre, Fremstedalen til høyre. Tiltaket er foreslått plassert mellom
disse kulturmiljøene, i overkant av trafolinjen. Dronebilde Hallgeir Dahle, Statens vegvesen.

Figur 5-30 Del av stølsvoll på Bakkesetra. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Figur 5-40 Stølsvollen er lite påvirket av moderne inngrep. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Figur 5-418 Et av flere seterbygg på Bakksetra. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Tabell 5-9 Verdi, påvirkning og konsekvens for Delområde KM 9 Bakkesetra.

Verdivurdering: Delområde KM 9 Bakkesetra
Kulturmiljø. Registreringskategori stølsmiljø.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Selv om bygningene ikke har særlig høy alder, er bygningsmiljøet et
klyngetun, en historisk tunform som har vært vanlig før utskiftingene, men som i dag er
mer sjelden. Stølstunet er også lite berørt av moderne inngrep, noe som er med på å
forsterke den historiske verdien. Kulturlandskapet er noe preget av gjengroing, men er
fortsatt lesbart og tydelig. Bygningsmiljøet og jordbrukslandskapet står i en tydelig
sammenheng. Kulturmiljøet er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Rødt alternativ går i tunnel ca. 700 meter lengre sør for
kulturmiljøet og berører ikke delområdet, heller ikke visuelt. Tiltaket medfører
bare ubetydelige endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

---

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet.
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5.10 KM 10 - Bautastein «Trollsteinen»
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminner i utmark – bautastein
Delområdet er en bautastein (Askeladden ID 270428), som står ved en flate mellom
Trollmyra og Skorgeelva.
Kulturhistorisk beskrivelse:
Steinen er ca. 1,70 m høy, maks 1.9 m fra under bakkenivå. Har tilsynelatende et arr etter et
slag på sørøst siden. Spissen peker med bredsiden mot nordvest, og i profil ligner den mye
på toppen av Trolltinden, som den peker imot. Steinen er mellom 45 - 70 cm tykk, og
bredden er 90 cm ved foten og 55 cm ved toppen.
Dateringen av steinen er usikker. Det er ikke kjent noe sagn eller historier knyttet til
bautasteinen. Navnet Trollsteinen er nytt og gitt av fylkeskommunen ut fra miljøet steinen
står i; midt mellom Trolltinden og Trollbotnen.
Ifølge Askeladden er ingen tydelige spor etter veifar i området, og heller ingen bebyggelse.
Lokalkjente i området kunne heller ikke si at denne siden av elva har vært i bruk i nyere tid.
Bakgrunnen for steinens plassering er derfor usikker. Fylkeskommunen stiller spørsmål om
det kan være en sammenheng eller kontekst med de mystiske bautasteinene på fjelltoppen
Sandentinden, som ligger like sør. Steinen kan også ha vært et grensemerke fra gammelt av.
Det forekommer en del avlange steiner på marken og i elva like ved, så en annen mulighet er
at denne steinen er reist på høykant gjennom naturprosesser, selv om dette er vurdert å
være lite trolig.
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Figur 5-42 Trollsteinen fra ulike vinkler. Foto Møre og Romsdal fylkeskommune (2021)

Tabell 5-10 Verdi, påvirkning og konsekvens for Delområde 10 Bautasteinen «Trollsteinen»

Verdivurdering: Delområde KM 10 Bautastein Trollsteinen
Kulturmiljø. Registreringskategori Kulturminner i utmark.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Det er liten kunnskap om bautasteinen og hva sammenheng den har hatt. Men
man kan anta at den har hatt en viktig betydning som vi i dag ikke kjenner, og at den mest
trolig er forhistorisk. Slike bautasteiner er ikke veldig vanlige, men heller ikke sjeldne.
Verdien settes til stor verdi, i nedre del av skalaen.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Delområdet blir ikke berørt, og den visuelle påvirkningen antas å
være liten til ubetydelig.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

---

▲

Konsekvensgrad 0 (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet
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5.11 KM 11 - Ellingsgård – skysstasjonen
Kulturmiljø, registreringskategori gårdsmiljø og skysstasjon
Delområdet er gården Ellingsgård (gnr. 30) med gårdens kulturlandskap. Ellingsgård var
etter 1816/1820 skysstasjon langs Den Trondhjemske postvei. Ellingsgård ligger i
Skorgedalen, og navnet viser til mannsnavnet Elling, gammelnorsk «Elingr».
Kulturmiljøet Ellingsgården er regionalt verneverdig (Regional delplan for kulturminner i

Møre og Romsdal 2015, Askeladden ID 227369).
Kulturhistorisk beskrivelse
Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner på gården. Bygdebokforfatter Olav
Rekdal mener at gårdene i Skorgedalen må ha vært bosatt i middelalderen, men har blitt lagt
øde etter svartedauden (1349). Gårdene i Skorgedalen virker rett og slett for gamle til å ha
blitt ryddet først etter reformasjonen. Etter svartedauden må området ha vært brukt til
havnehager, slåtteland og stølsbol for de omkringliggende gårdene.
Eldste kjente skrivemåten var Ellingsøen (1597), noe som kan vise til at tunet lå på teigen
som kalles «øyna», en engslette nærmere Skorgeelva. Brukeren den gangen het Elling. Kan
hende er han bureisingsmann og at gårdsnavnet stammer fra ham.
Innmarka på gården er relativt jevn og flat, og har vært lettvint å dyrke. Gården har også hatt
rikt med tilgang på skog til brensel. Gården har vært utsatt for flere snøskred gjennom
årene, noe som har gjort en del skade på skogen. Likevel har tunet unngått skred og
ødeleggelser (Ellingsseter 2010:294).
Den Trondhjemske postvei gikk gjennom Ellingsgård. Gården fikk status som skysstasjon på
1800-tallet. I 1816 kom Lov angaaende Skydsvæsenet i Kongeriget Norge, som slo fast at
det langs hovedferdselsårene skulle opprettes faste skysstasjoner for de reisende.
Skysstasjonen ved Ellingsgård må ha blitt opprettet etter 1816/1820, men før 1845; dette
året var det omtalt to skysstasjoner i Vestnes, en på Vestnes og en i Fremstedalen, trolig var
dette Ellingsgård. Gården lå 15 km fra skysstasjonen i Ørskog og 11 km fra Vestnes.
Ellingsgård er en av de få gårdene i Vestnes der husene ennå ligger i et klyngetun
(Ellingsseter 2010:291). Bygningene er oppført i tradisjonell byggestil, med trekk fra
trøndersk byggetradisjon (trønderlån). Gården grenser i øst til gården Sprov, og mot vest
med Fremstedalen. Det er fem SEFRAK-registrerte bygninger på Ellingsgård, alle datert til
mellom 1850 og 1886. Dette gjelder til våningshus, to løer og et eldhus.
Skysstasjonsbygningen står fortsatt, dessverre noe til forfall.
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Figur 5-43 Ellingsgård skysstasjon på 1800-talet. Foto Knud Knudsen, UiB.

Figur 5-44 Ellingsgård anno i dag. Husene og skysstasjonen står fremdeles. Foto Tine Eikehaug,
Statens vegvesen.
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Tabell 5-113 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 11 Ellingsgård.

Verdivurdering: Delområde KM 11 Ellingsgård
Kulturmiljø. Skysstasjon og gårdsmiljø
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Bygningsmiljøet på Ellingsgård inneholder flere eldre bygninger som står i et
klyngetun, en eldre tunform som før var vanlig, men som er mer sjelden i dag.
Skysstasjoner var vanlige langs offentlige hovedveger, men sjeldent så autentiske som i
dette delområdet. Kulturmiljøet bærer preg av forfall, noe som trekker ned verdien.
Kulturmiljøet er vurdert å ha stor regional betydning og er regionalt vernet. Delområdet
vurderes her til å ha stor verdi, men i nedre del av skalaen pga. forfall.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Delområdet blir ikke berørt, heller ikke visuelt. E39 legges utenom
delområdet og det vil bli reduksjon i trafikkmengden, noe som er positivt.
Tiltaket medfører en forbedring for delområdet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

Rødt

+/++

0

-

--

▲

Konsekvensgrad 1 pluss (+) Noe forbedring for delområdet
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5.12 KL 12 - Ørskogfjellet kulturhistorisk landskap
Landskapsnivå, registreringskategori Kulturhistorisk landskap
Kulturhistorisk beskrivelse
Kulturlandskapet på Ørskogfjellet har fra 1960-tallet og frem til i dag vært mest preget av
turisme og alpinanlegg. Selv om mye av det historiske kulturlandskapet er i ferd med å
viskes vekk, finnes ennå spor etter eldre ferdsel, jordbruk og stølsbruk
Ørskogfjellet er et lavereliggende fjellparti med flate fjellvidder som kulturhistorisk har vært
et grenseområde, både språklig og administrativt, mellom større geografiske områder. I dag
går språkgrensa mellom Romsdalen og Sunnmøre her, og grensa mellom Ålesund og
Vestnes kommuner. I middelalderen gikk grensa mellom de gamle tinglagene Gulating og
Frostating på Ørskogfjellet her, og grensa mellom Valle skipreide og Vestnes åtting. I
senmiddelalder var dette grense mellom Bergenhus og Trondhjem len, og i dansketida
grensa mellom Bergen- og Trondhjem stift. Noen få år rundt 1660 var dette grensa mellom
Norge og Sverige, etter svenskenes okkupasjon av Trondheim stift. Grensen ligger ved
Byteshaugen (gammelnorsk byte = grense), hvor grensa mellom dagens Vestnes og Ålesund
kommuner ligger. Her finnes tre grensesteiner, to langs den eldste postvegen (lengst øst) og
en langs neste generasjon postveg (nær dagens E39).
Gjennom Skorgedalen, Ørskogfjellet og forbi Byteshaugen har det fra gammelt av gått
ferdselsvei. Ferdselen har vært med på å prege området og forme kulturlandskapet. Den
Trondhjemske postvei (se delområde 4) følger mest trolig samme trase som eldre veger
gjorde.
De store fjellviddene på Ørskogfjellet har vært utnyttet til ulike utmarksnæringer, og blant
annet kjennes arkeologiske funn etter kullfremstilling, datert til jernalderen. Området må på
den tid ha hatt en del furuskog. Når Ørskogfjellet ble tatt i bruk som del av utmarkshøsting
er uvisst. I Romsdalen er det gjort funn som viser at det var stølsdrift der allerede for 2500
år siden. Innfor delområdet finnes både fjellgårder og setergrender, og setervoller, enger og
beitemarker er karakteristiske kulturlandskapselement. Kildene viser at stølene i området
har vært i bruk siden 1500-tallet, men trolig er også bruken av dette området mye eldre.
Lokalhistorikere har pekt på at noen av stølsområdene, som Bakke, Auspholen og
Ellingsgardssetra, kan ha vært eldre nedlagte gårdsbruk, ryddet og bosatt på 1100-1300tallet, og deretter lagt øde etter svartedauden (1349). Senere har de blitt del av utmarka og
stølsbolet til andre gårder. Særlig intensiv var stølsdriften på 1800-tallet.
Stølene eksisterer fortsatt og stølsvollene er ennå lesbare. Men stølsdriften opphørte etter
1950-1960-tallet, og setervollene og bygninger er preget av forfall og gjengroing. En av
stølene, Skitnesetra, drives som hestesenter og beite for hester, men med moderne
driftsformer og en god del nydyrking/rydding.
Generelt er kulturlandskapet i ferd med å endre seg fra kultur til natur mange steder, og de
gamle kulturmarkstypene og utmarksbeitene er i ferd med å forsvinne.
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Tabell 5-12 Verdi, påvirkning og konsekvens for Delområde 12 Ørskogfjellet kulturhistorisk landskap.

Verdivurdering: Ørskogfjellet kulturhistoriske landskap
Landskapsnivå. Kulturhistoriske landskap.
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: De kulturhistoriske sammenhengene finnes fortsatt, men bruken av
kulturlandskapet er endret de siste 50 årene og er derfor noe fragmentert. Nye aktiviteter
som vegbygging, skitrekk og hyttebygging har også bidratt til å endre og fragmentere det
historiske kulturlandskapet. Likevel finnes her kulturminner som ferdselsårer og
grensesteiner, som gir kulturlandskapet, og bruken av området, historisk dybde og
betydning, og som inngår i både en spesiell og helhetlig kontekst.
Delområdet har middels verdi.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring

Rødt

▲
Begrunnelse: Tiltaket splitter opp det kulturhistoriske landskapet og vil skape en
barriere som svekker og reduserer kulturhistoriske sammenhenger i langt større
grad enn dagens situasjon. Tiltaket medfører noe forringing av kulturlandskapet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Rødt

--

---

▲

Konsekvensgrad 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet.
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5.13 Samletabeller
5.13.1

Verdi – samlet oversikt

Figur 5-13 Kulturarv - samletabell verdi i utredningsområdet.
Verdivurdering av delområda som inngår i utredningsområdet.

Delområde

Verdi

Vurdering verdi

KM 1 Skitnesetra

Noe verdi

Setertunet har beholdt sin karakter som et klyngetun.
SEFRAK-registrert bygning, men få eldre bygninger
igjen. Bygningsmiljøet har begrenset kulturhistorisk
verdi. Spor etter slåttemark med eldre strukturer og
innhegninger Kulturmiljøet har lokal kulturhistorisk
verdi.

KM 2 Bautastein
«Skitnesteinen»

Stor verdi

Enkeltminne. Det er liten kunnskap om steinen og hva
sammenheng den har hatt, men man kan likevel anta at
den har hatt en viktig betydning som vi i dag ikke
kjenner og er forhistorisk.

KM 3 Kolmiler ved Skorgeelva

Middels verdi

Automatisk fredete kulturminner. Kulturmiljøet har
lokal til regional betydning og har stor verdi som kilde
til ny kunnskap, men kulturminnene er vanskelige å se
og oppleve uten større tilrettelegging.

KL 4 Den Trondhjemske postvei

Stor verdi

Kulturminnet har nasjonal verdi og utgjør en viktig del
av landets samferdselshistorie og nasjonsbygging. Over
Ørskogfjellet er kulturminnet både helhetlig og i stor
grad sammenhengende, og er et godt eksempel på «det
franske prinsipp» med rette veglinjer og tydelig
oppbygd veg – som var det dominerende prinsipp
innenfor offentlig vegbygging i siste del av 1700-tallet.

KM 5 Auspholen

Noe verdi

Seterområde med eldre bygninger og inngjerdet
stølsvoll, som er preget av gjengroing. Kulturmiljøet har
lokalhistorisk betydning.

KM 6 Turisthytta

Noe verdi

Turisthytta har vært et kjent landemerke på
Ørskogfjellet siden den åpnet, og den kulturhistoriske
betydningen anses å være av større verdi enn
bygningsmiljøet, som er vurdert å ha begrenset
arkitekturhistorisk betydning.

KM 7 Ellingsgardsetra

Seter med SEFRAK-registrerte bygninger datert til før
1850. Setervollen er preget av gjengroing, noe som gjør
kulturmiljøet vanskelig lesbart og noe fragmentert.
Kulturmiljøet har lokal verdi, og bygningsmiljøet har
noen få bygninger med historisk verdi.

Noe verdi

KM 8 Fremstedalen

Gårdsbruk med SEFRAK-registrerte bygninger, blant
annet to våningshus hvor det ene har trekk fra
vestnorsk byggeskikk og det andre fra trøndersk, noe
som kan tyde på at gården ligger i et grenseområde for
ulike retninger innenfor tradisjonell byggeskikk. I
delområdet fines det flere eldre kulturspor, som
steingjerder og rydningsrøyser som også har
kulturhistorisk betydning. Delområdet er preget av
forfall og gjengroing, noe som svekker den
kulturhistoriske verdien noe.

Middels
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KM 9 Bakkesetra

Middels verdi

Seter med setervoll. Bygningsmiljøet er et klyngetun, en
historisk tunform som har vært vanlig før utskiftingene,
men som i dag er mer sjelden. Stølstunet er også lite
berørt av moderne inngrep, noe som er med på å
forsterke den historiske verdien. Kulturlandskapet er
noe preget av gjengroing, men er fortsatt lesbart og
tydelig.

KM 10 Bautastein
«Trollsteinen»

Stor verdi

Enkeltminne. Det er liten kunnskap om steinen og hva
sammenheng den har hatt, men man kan likevel anta at
den har hatt en viktig betydning som vi i dag ikke
kjenner, og at den er forhistorisk.

KM 11 Ellingsgård

Stor verdi

Bygningsmiljøet på Ellingsgård inneholder flere eldre
bygninger som står i et klyngetun, en eldre tunform
som før var vanlig. Skysstasjoner var vanlig langs
offentlige hovedveger, men det er sjeldent å finne slike
i dag med et så stort autentisk særpreg. Kulturmiljøet er
vurdert å ha stor regional betydning og er regionalt
vernet.

Middels verdi

De kulturhistoriske sammenhengene finnes fortsatt,
men bruken av kulturlandskapet er endret de siste 50
årene og eldre kulturspor er i ferd med å forsvinne. Nye
aktiviteter som vegbygging, skitrekk og hyttebygging
har også bidratt til å endre og fragmentere det
historiske kulturlandskapet. Likevel finnes her
kulturminner som ferdselsårer og grensesteiner, som
gir kulturlandskapet, og bruken av området, historisk
dybde og betydning, og som inngår i både en spesiell og
helhetlig kontekst.

KL 12 Ørskogfjellet
kulturhistorisk landskap
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5.13.2

Påvirkning og konsekvens – Rødt alternativ

Tabell 5-15. Samletabell over påvirkning med konsekvens for Rødt alternativ.
Vurdering av påverknad med konsekvens, Rødt alternativ
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

KM 1 Skitnesetra

Noe

Ubetydeleg
endring

Visuell påvirkning, noe større
nærføring.

0

KM 2 Bautastein –
«Skitnesteinen»

Stor

Ubetydeleg
endring

Blir ikke berørt, heller ikke visuelt

0

KM 3 Kolmiler ved
Skorgeelva

Middels

Sterkt
forringet

Direkte påvirkning, vil måtte fjernes.

---

Deler av kulturmiljøet blir påvirket,
usikkerhet knyttet til påvirkning av
myr der postvegen ligger. Stor
nærføring og endring av landskap tett
inntil.

---

Blir ikke berørt, endringene vil være
minimale for delområdet.

0

KL 4 Den
Trondhjemske
postvei

Stor

Forringet

KM 5 Auspholen

Noe

Ubetydelig
endring

KM 6 Turisthytta

Noe

Noe forringet

Ny E39 vil gå utenom delområdet, og
trafikk og støy vil bli redusert.

0

KM 7 Ellingssetra

Middels

Noe forringet

Ny E39 og lokalveg berører ytterkant
av kulturmiljøet, men uten at det
medfører vesentlig tap av lesbarhet.

-

KM 8 Fremstedalen

Middels

Forbedret

Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil bli redusert.

+

KM 9 Bakkesetra

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
endringene vil være minimale for
delområdet.

0

KM 10 Bautastein
«Trollsteinen»

Stor

Ubetydelig
endring

Blir ikke berørt, heller ikke visuelt

0

KM 11 Ellingsgård skysstasjon

Stor

Forbedret

Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil bli redusert.

+

KL 12 Ørskogfjellet
kulturhistoriske
landskap

Middels

Noe forringet

Ny E39 Splitter opp sammenhenger,
men er fremdeles lesbart.

-

Samla konsekvens

Stor negativ
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6 Trinn 2: Konsekvenser av alternativer
Planforslaget medfører negative konsekvenser for tema Kulturarv, se tabell under.

6.1 Sammenstilling av konsekvenser
Tiltaket sin samlede konsekvens for hele alternativ, Oransje alternativ og Rødt alternativ, for
fagtema kulturarv er vist i tabell under:
Tabell 6-1 Sammenstilling av konsekvenser for Rødt alternativ.
Delområder

Referansealternativ

Rødt

Delområde KM 1 Skitnesetra

0

0

Delområde KM 2 Bautastein «Skitnesteinen»

0

0

Delområde KM 3 Kullfremstillingsanlegg ved
Skorgeelva
Delområde KL 4 Den Trondhjemske postvei

0

---

0

---

Delområde KM 5 Auspholen

0

0

Delområde KM 6 Turisthytta

0

0

Delområde KM 7 Ellingardssetra

0

-

Delområde KM 8 Fremstedalen

0

+

Delområde KM 9 Bakkesetra

0

0

Delområde KM 10 Bautastein «Trollsteinen»

0

0

Delområde KM 11 Ellingsgård

0

+

Delområde KL 12 Ørskogfjellet kult.hist. landskap

0

-

Avveining

_

To delområder med konsekvensgrad 3
minus (---) veier tyngst i avveiingen av
samlet konsekvens for fagtema. Dette
gjelder delområde KM 3
Kullfremstillingsanlegg ved Skorgeelva,
og KL 4 Den Trondhjemske postvei.
Stor negativ konsekvens

Samlet vurdering

Forklaring til rangering

2

1

Rangering

Gir ingen

Planforslaget medfører alvorlige

negative

konfliktpunkt for temaet og medfører

konflikter for

både dirkete tap av kulturmiljøverdier,

temaet.

nærføring til andre og barrierevirkning
mellom delområder og oppsplitting av
kulturlandskapet.
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Rødt alternativ vil gi negativ påvirkning og medføre tap av kulturmiljøverdier, samt
skjemmende nærføring på kulturmiljø av stor verdi. Alternativet vil også medføre
barrierevirkning mellom delområder og i kulturlandskapet generelt.
Dagens situasjon, referansealternativet, er den beste for tema Kulturarv da det gir ingen
endring som påvirker negativt. Rødt alternativ gir betydelige negative konsekvenser for
fagtema.

6.2 Konsekvenser i anleggsperioden
Påvirkning på kulturminner og kulturmiljø vil sjelden, og i liten grad ha andre konsekvenser i
anleggsperioden enn i driftsfasen. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs på den måten at
når de er vekke så er det som hovudregel for alltid. Støy, støv og nærføring kan likevel være
noe annerledes i anleggsperioden enn i driftsfasen.

6.2.1 Massehåndtering
Massehåndteringen for E39 Ørskogfjellet- Vik må sees i sammenheng med de øvrige
utbyggingsstrekningene på E39 Ålesund- Molde.
Fjellmasser
Dagsonen på Ørskogfjellet har isolert sett et underskudd på sprengstein til vegfyllinger og
produksjon av overbygningsmateriale i størrelsesorden 30 000-50 000 am3. Disse massene
kan hentes fra tunneldrivingen og utgjør ca. 500 meter med tunnel. Det legges opp til
tunneldriving fra begge sider, både fra Vik og fra Ørskogfjellet. Hvor mye som skal drives fra
Ørskogfjellet styres av behovet for stein til gjennomføring av anlegget på denne siden, og
evt. andre formål i nærheten av dette påhugget. Andre formål kan være lagring av noe
sprengstein til bruk på parseller lenger sør og til bygging av rasvoller langs eksisterende
E39/E136 i Skorgedalen.
I 2016 utarbeidet Statens vegvesen et forslag til skredsikring av aktive skredpunkter på
riksveger i Møre og Romsdal, bla. tre skedpunkt i Skorgedalen opp mot Ørskogfjellet. I
forbindelse med reguleringsarbeidet E39 Ørskofjellet- Vik er det foretatt en foreløpig
vurdering av behovet for steinmasser knyttet til disse tiltakene (Notat B11800- Skred, datert
28.04.2021 SVV v/Halgeir Dahle). Statens vegvesen planlegger utarbeide og fremme egen
reguleringsplan for skredsikringstiltakene senhøsten 2022.
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Figur 9 Skredpunkter i Skorgedalen

Resterende del av tunnelen drives fra Vik. På Vik blir det et betydelig overskudd av
sprengstein både fra Vikakslatunnelen og den undersjøiske tunnelen til Otrøya. Overskuddet
forutsettes avhendet til andre utbyggingsformål i området. Det er også mulig å mellomlagre
store volum til fremtidige behov på områder som er avsatt til rigg/deponiareal i tilgrensende
reguleringsplan Vik- Julbøen.
Innenfor reguleringsplanen E39 Ørskogfjellet- Vik er det ikke satt av areal til lagring av masser
for senere behov. Kulturminner og naturverdier i området tilsier at det ikke bør planlegges for
større massedeponier innenfor planens avgrensning. I forbindelse med pågående planlegging sør
for Ørskogfjellet- Vik planlegges det avsatt større deponiområder for lagring av masser.
Løsmasser/ gravemasser:
Dagsonen på Ørskogfjellet har anslåtte gravemasser i et volum på ca. 175 000 fm3. Noe av
disse massene skal brukes i gjennomføringen til bygging av støyvoller og til utslaking og
gjenkledning av vegfyllinger. Det vil likevel gjenstå et betydelig overskudd av løsmasser som
må deponeres utenfor reguleringsplanen sin avgrensing. Deponering av løsmasser
planlegges i sammenheng med bygging av rasvoller i Skorgedalen. Det vil bli benyttet
løsmasser i rasvollene så stor grad som det er anleggsteknisk gjennomførbart. Evt. volum
som ikke kan benyttes til voller deponeres i samme område.

6.2.2 Rigg og anlegg
Adkomst til anlegget tas med avkjørsler fra eksisterende E39. Eksisterende og nye E39 ligger
på store deler av strekningen relativt nært inntil hverandre med fremtidig regulert veggrunn
mellom de to vegen. Areal mellom nye og eksisterende E39 er i områdte ved Skorgeelva Skitnesetervegen avsatt til «annen veggrunn» som erverves. Dette området sammen med alt
annet areal som erverves kan benyttes til deponering av masser (terrengutforming av
støyvoller) og midlertidig rigg- og anleggsområde.
Adkomst til tunnelpåhugg på Vik vil gå via regulert veglinje Vik- Julbøen. Adkomst til
tunnelpåhugget på Ørskogfjellet vil gå i linja fra avkjørsel lenger sør.
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Det skal etableres midlertidig renseanlegg for drivevannet fra tunneldrifta før oppstart.
Renseanlegget skal omfatte oljeutskiller og sedimenteringsanlegg, samt kunne regulere pH
ved behov. Krav til utslippsvannet avklares i prosess med søknad om utslippstilatelse.

Figur 10 Arealer mellom ny og eksisterende E39 til midlertidig rigg og anleggsområde.
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7 Skadereduserende tiltak
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig
kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».
I sitt innspill til planprogrammet hadde Møre og Romsdal fylkeskommune følgende merknad:

Det er potensiale for konflikt med kulturminner ved fremføring av ny veg.
To traséer av den Trondhjemske postveg går gjennom planområdet. Postvegen er et
kulturminne av nasjonal verdi som inngår i Fylkeskommunen sin satsing på
verdiskapningsprosjektet «En bit av historien» der også Statens vegvesen er en sentral
samarbeidspartner. Fylkeskommunens kulturavdeling gjennomførte i 2020 en kartlegging av
Postvegen som vil bli lagt til grunn for det videre planarbeidet.
Reguleringsplanen skal redegjøre for konsekvenser, og det skal spesielt fokuseres på
avbøtende tiltak. Vurderingen skal også omfatte anleggsperioden.

7.1 I anleggsfasen
Generelt:
I prosjektering og anleggsgjennomføring skal det være et generelt prinsipp å dempe
negative virkninger på kulturminner og kulturlandskap.
Enkelte anleggsområder er lokalisert nær registrerte kulturminner, og risikoen for negativ
påvirkning vurderes her som stor. Dette gjelder spesielt:
•

Det automatisk fredete kulturminnet ved Skorgeelva,

•

Det nasjonalt viktige kulturminnet Den Trondhjemske postvei.

Naturlig vegetasjon er en viktig del av kulturlandskapet og gjennom en god
landskapstilpasning kan man reduserer negative konsekvenser.
Mens anleggsarbeidene pågår skal rådgiver med kulturminnekompetanse trekkes inn i
problemstillinger som gjelder kulturminner. Dette gjelder særlig forhold rundt Den
Trondhjemske postvei.

Kvalitetskrav
Inngrep i viktige kulturminner inkludert sikringssone, hensynssone, kulturmiljø og
kulturlandskap, utover det som er avklart i reguleringsplanen, skal unngås.

KM 3 Kullfremstillingsanlegg ved Skorgeelva
Det automatisk fredete kulturminnet med Askeladden nr. 270418 sikres med gjerde i god
avstand utenfor sikringssonen under anleggsfasen.
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Det er viktig å ivareta mest mulig naturlig vegetasjon i området rundt kulturminnet.
KL 4 Den Trondhjemske postvei:
Alle tiltak som har med postvegen å gjøre skal klareres med Norsk vegmuseum ved Statens
vegvesen, som har ansvar for verneplanen, samt regionale kulturminnemyndigheter. Det må
være god dialog underveis.
Som et miljøkrav skal postvegen registreres før, under og etter anleggsarbeidet. Dette må
skje i samarbeid med Norsk vegmuseum og Kulturarvseksjonen ved Møre og Romsdal
fylkeskommune.
Postvegen sikres med gjerde oppsatt i god avstand utenfor hensynssonen på strekningen
mellom pel 1100 og 2550.
Ved avskoging før anleggsstart: byggherre sørger for kontakt og oppfølging med
entreprenør for å sikre at det står vegetasjon igjen som en buffer mellom postvegen og nytt
vegtiltak - som en skjerm mot postvegen. Varsle Norsk vegmuseum om arbeidet, som har
ansvar for verneplanen.
I anleggsfasen må postvegen og myra mellom pel 1100 og 1500 overvåkes. Det er viktig at
det gjøres tetningstiltak i myra for å unngå drenering og setningsskader på postvegen.
Dersom dette ikke lykkes godt nok må oppfølging og kompenserende tiltak iverksettes i
samarbeid med Norsk vegmuseum og fylkeskommunen.
Ved pel 2300, hvor det er trangt mellom ny lokalveg og postveg, må arbeidet ha særlig fokus
på å unngå skade på postvegen.
Som avbøtende tiltak på postvegen gjennomføres mindre skjøtsels- og vedlikeholdstiltak,
som å åpne tette grøfter og stikkrenner for å ta unna vannet, og for å sikre at kulturminnet
ikke tar større skade av anleggsarbeidet. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med Norsk
vegmuseum og Kulturarvseksjonen ved Møre og Romsdal fylkeskommune. Vegen bør også
skiltes med turskilt og informasjonsskilt.
Som avbøtende tiltak oppføres ny lettbru over Skorgeelva der postvegbrua mangler for å
sikre ferdselen.
Ved pel 2600 ved Kapteinsbua i Fremstedalen tilrettelegges enkel p-plass for turgåere på
postvegen. Her kan det også settes opp et informasjonsskilt. Dette gjøres i samarbeid med
Norsk vegmuseum og Kulturarvseksjonen ved Møre og Romsdal fylkekommune.
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7.2 I permanent situasjon
Nye, store støyskjermer, store vegskilt, og lysinstallasjoner nær postvegen må unngås så
langt dette er mulig.
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8 Potensiale for nye funn
Møre og Romsdals fylkeskommune gjennomførte undersøkelser etter kulturminnelovens § 9
høsten 2020, og resultatene er fremlagt i egen rapport (Møre og Romsdal fylkeskommune
2020: Arkeologisk rapport E39 Ørskogfjellet – Vik Fremstedalen, gnr.29 m.fl. i Vestnes

kommune).
De arkeologiske undersøkelsene som er gjennomført er avgrenset til B-alternativet, som var
et skissealternativ før planprogrammet var vedtatt. Dersom dette avviker med alternativet
fremlagt i reguleringsplanen vil dette medføre krav om supplerende registreringer.
Det er likevel et potensiale for at nye ukjente kulturminner kan dukke opp under
anleggsarbeidet. I så fall må arbeidet straks stanses og kulturminnemyndighetene i
fylkeskommunen må kontaktes for nærmere avklaringer.

9 Miljøoppfølging
Som et miljøkrav skal postvegen dokumenters før, under og etter anleggsarbeidet. Dette må
skje i samarbeid med Norsk vegmuseum eller kulturminnefaglig ressurs i Statens vegvesen.
Grunnvannstanden i myr ved Ellingsgårdsetra, mellom pel 1100-1600, der ny lokalveg skal
bygges, overvåkes i anleggsfasen. Dersom grunnvannet forsvinner og myra dreneres vil
dette kunne medføre forringelse og setningsskade på postvegen. Dersom myra påvirkes og
dreneres må det vurderes tiltak for å sikre postvegen i samarbeid med Norsk vegmuseum og
Møre og Romsdal fylkeskommune.
Under anleggsfasen må det være fokus på mulige problemer med overvann og endret
vannføring som kan medføre skade på postvegen nedstrøms. Se forslag til avbøtende tiltak
nevnt under 7.1.
Se ellers YM-plan.
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