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Forord
Statens vegvesen Region midt har som tiltakshaver igangsatt plan- og utredningsarbeid
for strekningen E136 Flatmark – Monge i Rauma kommune, og legger med dette fram
kommunedelplan og konsekvensutredning for prosjektet.
Tiltaket omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Planprogrammet for tiltaket ble fastsatt av kommunestyre i Rauma desember 2006 og
en gjorde da samtidig vedtak om hvilke alternativer som ikke burde være med videre i
prosessen. Dette førte til at alternativ D ble tatt ut av programmet. I tillegg til å avklare
hvilke traséer som skal utredes for vegprosjektet Flatmark - Monge, angir planprogrammet hvilke temaer knyttet til prissatte og ikke-prissatte konsekvenser som skal utredes.
Formåler med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger
skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket, og når
det skal tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.
Denne rapporten presenterer og sammenstiller de utredningstema som er fastsatt i utredningsprogrammet. Rapporten skal utgjøre et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for valg
av trasé, og det er lagt vekt på at utredningen skal holdes på et overordnet og beslutningsrelevant nivå.
Rapporten legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte myndigheter,
grunneiere og interesseorganisasjoner. Godkjenning av konsekvensutredningen og trasévedtak skal gjøres av Rauma kommune, og er forventet høsten 2007.
Høringsuttalelser med kommentarer fra Statens vegvesen vil bli oversendt til Rauma
kommune.
Det er opprettet en samrådsgruppe for prosjektet der følgende har deltatt: Rauma kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat, Jernbaneverket, Medalen grunneigerlag,
Rauma elveeierlag, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.
Det har i tillegg vært etablert en prosjektgruppe som har bestått av Rauma kommune og
Statens vegvesen.
Plan- og utredningsarbeidet har vært ledet av Statens vegvesen ved prosjektleder Mari
Klauseth Hagen. Stein Brembu har overtatt prosjektlederansvaret i avslutningsfasen. I
tillegg har Helge Svingen, Marit Due Langaas, Steinar Vestnes og Per Arne Gjerde vært
sentrale hos Statens vegvesen.
Forprosjekt for ny jernbanebru på Skirimoen er utarbeidet av Statens vegvesen ved Helge Svingen, Ove Strømme og Terje Gjelvold. Hans Magne Killi fra Jernbaneverket har
også vært sentral i dette arbeidet.
Rasrapport er utarbeidet av geolog Torkil Åndal i Statens vegvesen Region midt.
De prissatte konsekvensene er utarbeidet av Tore Kvaal og May-Berit Eidsaune i Statens
vegvesen Region Midt.
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De ikke-prissatte konsekvensene er utredet av landskapsarkitekt og prosjektleder Mari
Klauseth Hagen (Statens vegvesen). Konsulent John Arne Bjordal har utredet konsekvenser for naturmiljø og kulturlandskap.
Forprosjekt for atkomst til Årstallsteinen er utarbeidet av sommerhjelp og landskapsarkitektstudent Bente Kjøll Øverbø sommeren 2006.
Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde
eller
E-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Høringsfristen er satt til 14. mars 2008
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Statens vegvesen v/ Stein Brembu, tlf 73 58 28 27
stein.brembu@vegvesen.no

Trondheim 18. januar 2008
Stein Brembu
planlegger
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0 Sammendrag
0.1 Bakgrunn
Strekningen Flatmark - Monge er ca. 5 km lang og ligger på stamvegrute 6d (E136) som
går fra Dombås til Ålesund. E136 mellom Dombås og Ålesund er den viktigste vegforbindelsen mellom det indre østlandsområdet og nordre del av Vestlandet og Møre og
Romsdal.
Strekningen Flatmark – Monge utgjør i dag én av flere flaskehalser på stamvegen. Den
har for smal vegbredde (6,5 m) og har til dels svært dårlig horisontalkurvatur. I tillegg
er det høydebegrensing i en jernbaneundergang. Siden vegen er en hovedtransportåre, er
det et mål å få fri høyde 4,5 m.
Hovedmålet for utvikling av stamvegen er å få redusert reisetid og lavere ulykkesrisiko.
Særlig viktig er redusert reisetid og forutsigbarhet for langdistansetransportene, enten det
gjelder gods- eller persontransport.
Gjennomsnittlig trafikkmengde på strekningen er ca 1500 kjt/døgn, og tungtrafikkdelen
er ca 25 %. Sommerdøgntrafikken (SDT) er 3000 kjt/døgn.
Trafikkulykkene på strekningen skjer i hovedsak i forbindelse med de krappe kurvene og
undergangen på Skirimoen. De siste 8 årene er det registrert 7 ulykker med personskade
på den aktuelle strekningen.
Det har gått flere ras på strekningen, i hovedsak ved Rygg. Undersøkelser er gjort, men
få tiltak er gjennomført. Det er planlagt ytterligere sikringstiltak på denne strekningen de
nærmeste årene.
Det er utarbeidet et planprogram for tiltaket som beskriver hvilke traséer som skal utredes. Planprogrammet ble fastsatt av Rauma kommunestyre desember 2006.
Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E136 Flatmark - Monge er utarbeidet
som ett samlet dokument som skal utgjøre et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for trasévedtak i Rauma kommune. Kommunen skal også godkjenne konsekvensutredningen.

0.2 Beskrivelse av tiltaket
Prosjektområdet strekker seg fra Monge i vest og 5 km østover til Flatmark. I sør avgrenses planområdet av Rauma elv. I nord avgrenses planområdet av fjellene.
Ny veg skal planlegges med dimensjoneringsklasse S2 med 8,5 m vegbredde og fartsgrense 80 km/t. Eventuell tunnel vil få en tunnelprofil på 8,5 m. Minimum horisontal
kurveradius er R= 275 m. Når det gjelder forbikjøringsmuligheter så vil dette variere for
hvilket alternativ som blir valgt. Målet er 2 forbikjøringsmuligheter pr 5 km.
Det er lagt fram fire alternativer:
Alle alternativene har samme traséløsning fra Flatmark til undergangen på Skirimoen.
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Vegen blir rettet ut på denne strekningen, og blir liggende ved siden av jernbanen fram til
Skirimoen. Det lages ny undergang på Skirimoen, på samme sted som i dag. Dette i form
av ei ny jernbanebru.
Alternativ A og A.1 følger eksisterende veg mellom Skirimoen og Monge, med noe utretting av vegen underveis. Ved Rygg er det planlagt to rasoverbygg med en samlet lengde
på 370 m.
Ved gårdene på Skiri er det to alternativer; enten flyttes både vegen og jernbanen nærmere
elva (A.1) eller så flyttes vegen lenger vekk fra jernbanen og nærmere bebyggelsen (A),
slik at en oppnår forskriftsmessig sikkerhetsavstand.
Alternativ B samsvarer med alternativ A mellom Flatmark og Skiri. Mellom Skiri og
Monge er det planlagt en 1350 m lang tunnel. Tunnel starter nordvest for innmarka på
Skiri og kommer ut rett øst for tidligere elveløp til Mongefossen.
Alternativ C samsvarer med alternativ B med unntak av at vegtraseen er lagt bak husene
på Skiri. Vegen er foreslått lagt på lav fylling med støyvoll mot bebyggelsen og rasvoll
på oversiden. Den nye vegen kobles inn på dagens vegtrase noen hundre meter vest for
undergangen ved Skiri.

Gult: Alt. A samt felles trase mellom Skirimoen og Flatmark.
Grønt: alt. A.1.
Svart: alt. B.
Rødt: alt. C
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0.3 Konsekvenser
0.3.1 Prissatte konsekvenser
Samfunnsøkonomisk framstår alternativene A og A.1 som de beste, da de både har høyere
nytte og lavere kostnad enn alternativene B og C. Årsaken til denne forskjellen i nytte
skyldes at A og A.1 er kortere enn B og C. Spesielle vedlikeholdskostnader for tunneler
forsterker forskjellene. Kostnadene overstiger imidlertid nytten, slik at det blir negativ
netto nytte for alle alternativene. Nytten for prosjektet er i all hovedsak reduserte trafikant- og transportkostnader (tids- og kjøretøykostnader). De positive effektene av rassikring oppfanges ikke i EFFEKT-beregningene.
0.3.2 Ikke prissatte konsekvenser
Nærmiljø
Alternativ A og B vil påføre bebyggelsen på Skiri store negative konsekvenser og forringe
bomiljø og grunnlag for næringsutvikling med utgangspunkt i gårdsbruk. Alternativ A.1
vil bedre situasjonen for bebyggelsen på Skiri i noen grad, siden vegen blir liggende noen
meter lengre vekk. Alternativ C vil føre til at bebyggelsen blir liggende ”innesperret”
mellom veg og jernbane. Alternativ C innebærer derimot muligheter for at bebyggelsen
kan skjermes i mye større grad mot vegtrafikken og støy.
Konklusjonen blir at alternativ C er minst negativ for nærmiljø. Deretter følger alternativ
A.1 og til slutt alternativ A og B.
Friluftsliv
Planområdet har generelt mange områder med stor verdi. Ved Årstallsteinen ligger det
inne i prosjektkostnadene at det skal bygges ei gangbru, og generelt skal dette stedet
gjøres mer tilgjengelig. Ved Jetmundhølen ligger det inne i prosjektkostnadene at det skal
bygges fiskesti på de smaleste partiene. Dette er tiltak som er svært positive for friluftslivet i planområdet. Alternativ B er det mest positive siden deler av vegen legges i tunnel
og vegen ikke går inn i området bak gårdene på Skiri, slik alternativ C gjør.
Konklusjon blir at alternativ B er mest gunstig for friluftslivet, deretter følger alternativ
A og A.1 og til slutt alternativ C.
Landskapsbilde
Alle vegalternativene vil i utgangspunktet være negative for planområdet i større eller
mindre grad, siden planområdet er så smalt og allerede har gjeldende føringer som jernbanen, en vernet elv og et vernet landskapsvernområde.
Alternativ A og A.1 vil påføre landskapet store terrenginngrep ved utvidelse av vegen og
økning i avstanden til jernbanen på Rygg. Et rasoverbygg vil kunne ivareta reiseopplevelsen på denne vakre strekningen hvis det holdes åpent mot Rauma. Det knytter seg usikkerhet til det visuelle utrykket til rasoverbyggene, noe som igjen gjør denne vurderingen
usikker. Alternativ B og C vil ligge i tunnel på denne strekningen og på den måten ikke
påføre landskapet noen sår. Forskjæringer og nye veglinjer inn mot påhuggene virker
imidlertid negativt inn, da de bygges i tidligere uberørt terreng. Reiseopplevelsen vil bli
betydelig redusert med tunnel. Alternativ C vil ha større negative konsekvenser enn de
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andre forbi bebyggelsen på Skiri, fordi den fører til enda mer oppdeling av landskapet i
området.
Alternativ B rangeres som nr. 1. Alternativ A.1 vil ligge noe lengre vekk fra bebyggelse
enn alternativ A og vurderes derfor som et visuelt bedre alternativ. Alternativ C innebærer
splittelse av landskapet ved Skirigårdene, samt tap av reiseopplevelse ved Skiri og skjæringer i skogen øst for Skiri. C betraktes derfor som mer negativt enn A-alternativene.
Kulturmiljø
Innen planområdet er det flere områder som har stor verdi på grunn av gamle vegkulturmiljø. Flere av vegene er med i Nasjonal verneplan. Tiltakene ved Årstallsteinen vil øke
tilgjengeligheten til dette kulturmiljøet og således være svært positivt. Alternativ A og B
vil være negative for kulturmiljøene (gårdstunene) på Skiri, mens alternativ C vil være
svært negativt for de historiske vegfarene som ligger bak bebyggelsen på Skiri.
Konklusjonen blir at alternativ A.1 vil være minst negativ for kulturmiljø, deretter følger
alternativ A, alternativ B og til slutt alternativ C.
Naturressurser
For jordbruket er alternativ A og B noe bedre enn A.1 i forhold til jordbruksareal, mens
alternativ A/B er dårligere for tun og bygninger. Alternativ A/B vil være negativt for
videre utvikling av naturbasert reiseliv. For skogbruket gir alternativ B og C negative
inngrep over Mongemoa. Tunnelpåhugget ved Monge berører et viktig vinterbeiteområde
og trekkområde for hjort.
Alternativ A.1 er det beste for jordbruket, utmarksressursene og skogbruket, mens Alternativ A, B og C er negative i større eller mindre grad for alle temaene.
Naturmiljø
De viktigste negative konsekvensene ved alternativ A er i forhold til naturbeitemarka
Hjell-lykkja på Mongehjellen og de biologiske og geofaglige verdiene i blokkmarkene
vest for Skiri og mellom Skirimoen og Flatmark. Alt. A.1 har i tillegg negativ innvirkning
på flomdammen på Skiri. Alternativ B har negative konsekvenser i forhold til Mongehjellen (både biologiske og geofaglige verdier) og flere lokaliteter på strekninga Kvernabekken - Skiri, som omfatter edellauvskog, sumpskog, gammel furuskog og blokkmark. I
tillegg kommer de samme konsekvensene på strekningen Skirimoen - Flatmark som for
alternativ A. Alternativ C samsvarer med alternativ B på strekninga Monge - Kvernabekken og vil ha de samme negative konsekvensene her. I tillegg har C uheldige konsekvenser mellom Skiri og Skirimoen.
En rangering viser at alternativ A er best, fulgt av A.1, mens B og C har større negative
konsekvenser. Alternativ C bedømmes å ha litt større negative konsekvenser enn alternativ B.
Kulturlandskap
De viktigste negative konsekvensene ved alternativ A er i forhold til den gamle plassen
Hjell-lykkja på Mongehjellen. Alternativ A.1 har i tillegg negativ innvirkning på kulturlandskapet over en lang strekning sør for nåværende jernbanetrasé på Skiri, ved at jernbanelinja må flyttes sørover. Alternativ B har bare små negative konsekvenser i forhold
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til kulturlandskapet. Alternativ C har vesentlige negative konsekvenser ved at det krysser
over dyrkamarka nord for bygningene på Skiri.
En rangering viser at alternativ B er best, fulgt av A og A.1, mens alternativ C har størst
negative konsekvenser.
0.3.3 Andre konsekvenser
Konsekvenser i anleggsperioden
Veganlegget vil medføre noe ulempe med støy og støv i anleggsperioden. Framkommeligheten på vegen vil noe nedsatt på grunn av nedsatt fartsgrense og kortvarige stengninger ved sprengning. Det må iverksettes nødvendige tiltak for å hindre skadelig avrenning
fra veganlegget til Rauma.
Konsekvensene er ikke vurdert for hvert enkelt alternativ. Dette er ikke et beslutningsrelevant tema.
Deponi og bruk av overskuddsmasser
Planområdet ligger innenfor Romsdalen landskapsvernområde. Det er derfor ikke aktuelt
med store massedeponier i området. Massene må kjøres ut av planområdet.
Konsekvensene er ikke vurdert for hvert enkelt alternativ. Dette er ikke et beslutningsrelevant tema.
Trafikale konsekvenser
Alle alternativer gir bedre trafikksikkerhet enn dagens veg. Tunnelalternativene (B og C)
antas å være noe sikrere enn rasoverbygg (alternativ A og A.1), men forskjellen er ikke
mulig å tallfeste.
Det er foreslått planskilte kryssinger av jernbanen i størst mulig grad. Alternativ A, A.1 og
B innebærer planskilt kryssing fra gårdene på Skiri til jordbruksarealene som ligger sør
for veg og jernbane, men dette er ikke inkludert i alt. C som går utenom Skiri. Planskilt
kryssing av jernbanen medfører at framkommeligheten for jernbanen blir bedre. Dette
medfører at alternativ A, A.1 og B gir bedre framkommelighet for toget enn alternativ
C.
Alternativ B er best foran alternativ C. A og A.1 gir minst positive konsekvenser.

E136 Flatmark - Monge. Kommunedelplan med konsekvensutredning

11

0.4 Sammenstilling av konsekvenser
Prissatte konsekvenser:
Samfunnsøkonomisk framstår alternativene A og A.1 som de beste, da de både har høyere
nytte og lavere kostnad enn alternativene B og C. Årsaken til denne forskjellen i nytte
skyldes at A og A.1 er kortere enn B og C, hvilket gir kortere reisetid og (bedre trafikantog transportbrukernytte).
Rangering

Alternativ

Netto nytte pr. budsjettkrone

1
2
3
4

A
A.1
C
B

- 0,78
- 0,79
- 0,86
- 0,87

Ikke-prissatte konsekvenser:
Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

Nærmiljø

---

+

---

++

Friluftsliv

+ + /+ + +

+ + /+ + +

+++

++

Landskapsbilde

--

--

-/--

--

Kulturmiljø

--

0

--

--

Naturressurser

--

-

--

-

Naturmiljø

--

--

--/---

--/---

Kulturlandskap

--

--

-

--/---

Det er hovedsakelig nærføringen til boliger på Skiri som gjør at A/B kommer såpass
mye dårligere ut enn alt. A.1. Alternativ C kommer dårligere ut enn alt. A.1 fordi traseen
over blokkmarka på Skiri gir større negative konsekvenser på flere tema. Alternativ B i
kombinasjon med A.1 forbi Skiri vil være den beste løsningen i forhold til ikke-prissatte
konsekvenser.
Ved å legge sammen karakterene fra tabellen ovenfor oppnås denne rangeringen:

12

Rangering

Alternativ

1
2
3
4

A.1
C
B
A
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Andre konsekvenser:
I kategorien ”andre konsekvenser” er det bare ”trafikale konsekvenser” som regnes som
beslutningsrelevante. Tunnelalternativene A og B rangeres først, da de gir best sikring
mot ras. B rangeres foran C fordi B har bedre forbikjøringsmuligheter og forutsetter sanering av alle usikrede planoverganger.
Rangering
1
2
3

Alternativ
B
C
A og A.1

0.5 Anbefaling
Alle aktuelle utbyggingsalternativer har negativ nettonytte, og de ikke-prissatte konsekvensene oppveier ikke dette. Dette vil si at prosjektet er ikke er samfunnsøkonomisk
lønnsomt. Statens vegvesen anbefaler likevel at E136 utbygges på strekningen Flatmark
– Monge, da behovet for bedret framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen
utvilsomt er til stede.
Statens vegvesen anbefaler at vegen legges i tunnel på strekningen Monge – Skiri. Tunnel
gir bedre sikring mot snøskred og steinsprang enn rasoverbygg. Det er vanskelig å dimensjonere rasoverbyggene tilstrekkelig for alle tenkelige ras. Tunnelen dekker dessuten en
lengre strekning enn rasoverbyggene, hvilket er med på å gjøre de alternativene tryggere.
Statens vegvesen vil ha innsigelse til rasoverbygg.
Forbi Skirigårdene anbefaler vegvesenet at vegen fortsatt skal ligge mellom bebyggelsen
og jernbanen. Å flytte vegen bakenfor bebyggelsen på Skiri medfører negative konsekvenser blant de ikke-prissatte konsekvensene, blant annet kulturlandskap og naturmiljø.
Alternativ C har også dårligere kurvatur, og innebærer at en strekning på drøyt 4 km vil
mangle forbikjøringsmulighet. Statens vegvesen fraråder alternativ C, men vil ikke ha
innsigelse til det.
På nedsiden av Skirigårdene anbefales løsningen som innebærer at veg og jernbane forskyves vekk fra bebyggelsen (A.1). Statens vegvesen fraråder en løsning der vegen flyttes
nærmere bebyggelsen, men vil ikke ha innsigelse til det.
Statens vegvesen anbefaler at det bygges tunnel mellom Monge og Skiri, at vegen
forbi Skirigårdene legges mellom bebyggelsen og elva og at vegen og jernbane på
denne strekningen forskyves vekk fra bebyggelsen. Vegvesenet anbefaler alternativ
B, med variant A.1 forbi Skirigårdene.
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1 Innledning
1.1 Prosjektmål
Formålet med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av E136 Flatmark – Monge, å
bidra til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på stamvegen gjennom Romsdalen.

1.2 Lovgrunnlag
Ny forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 krever at det skal utarbeides konsekvensutredning for ny E136 Flatmark – Monge. Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides et planprogram.
Ny E136 Flatmark – Monge kommer inn under forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid
skal behandles etter forskriften:
”Kapittel II. Saklig virkeområde og ansvarlig myndighet
§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften
Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften, jf. kapittel III:
b) kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, jf. plan- og bygningsloven § 20-4.

1.3 Dagens situasjon
1.3.1 Vegstatus og funksjon
Strekningen Flatmark – Monge er ca. 5 km lang og ligger på stamvegrute 6d (E136) som
går fra Dombås til Ålesund. E136 mellom Dombås og Ålesund er den viktigste vegforbindelsen mellom det indre østlandsområdet og nordre del av Vestlandet og Møre og
Romsdal.
Ruta er særdeles viktig for eksportnæringen i Møre og Romsdal og blir ofte kalt ”Eksportvegen”. Selv med utbygging av Kyststamvegen langs E39 og en stor økning i transport av
eksportvarer med skip, vil transporten mellom Møre og Romsdal og Østlandet i hovedsak
gå med vogntog på E136 og videre langs E6.
Videre har E136 betydning for turistnæringen og som lokalveg i Romsdalen.
Hovedmålet for utvikling av stamvegen er å få redusert reisetid og lavere ulykkesrisiko.
Særlig viktig er redusert reisetid og forutsigbarhet for langdistansetransportene enten det
gjelder gods- eller persontransport.
Strekningen Flatmark – Monge utgjør i dag én av flere flaskehalser på stamvegen. Den
har for smal vegbredde (6,5 m) og har til dels svært dårlig horisontalkurvatur. I tillegg er
det høydebegrensing i en jernbaneundergang. Siden vegen er en hovedtransportåre, er det
et mål å få fri høyde 4,5 m.
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Skissen viser den trange undergangen på Skirimoen.

Gjeldende planleggingsrammer i Nasjonal transportplan gir anledning til å fullføre prosjektet E136 Horgheimseidet – Sogge bru og starte prosjektet E136 Flatmark – Marstein
med statlig finansiering i perioden 2006-2015. Det er i utgangspunktet tenkt en sammenhengende utbygging av strekningen Flatmark – Monge – Marstein (8 km). På strekningen
Monge – Marstein foreligger godkjent reguleringsplan for ny veg med vegbredde 8,5 m.
1.3.2 Trafikkmengder
Trafikken på strekningen er i hovedsak gjennomgangstrafikk. Årsdøgntrafikken (ÅDT)
på strekningen ligger på ca. 1500 kjøretøy/døgn. Andelen tungtrafikk utgjør ca. 25 %.
Sommerdøgntrafikken (SDT) er på sitt høyeste 3000 biler pr døgn.
1.3.3 Trafikkulykker
Trafikkulykkene på strekningen skjer i hovedsak i forbindelse med de krappe kurvene og
undergangen på Skirimoen. De siste 8 årene er det registrert 7 ulykker med personskade
på den aktuelle strekningen.
1.3.4 Rasfare
Vegvesenets rasregister angir følgende raspunkter på strekningen;
• Mongeura I (steinras 1991) og
• Mongeura II (store steinras i 1975 og 1986)
• Skirifonna (flere snøras)
I tillegg har A. Normann registrert to skred i Mongeura (1942 og 1951) og et steinskred
fra Skirifonna i anleggstida for jernbanen.

E136 Flatmark - Monge. Kommunedelplan med konsekvensutredning
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1.3.5 Planområdet
Planområdet er vist på vedlagte kart og strekker seg fra Monge i vest og 5 km østover til
Flatmark. I sør avgrenses planområdet av Rauma elv. I nord avgrenses planområdet av
fjellene.
Lengst vest, ved Rygg, har det tidligere gått steinras som har stengt vegen. Her ligger
dagens veg i fjellfoten med jernbanen tett inntil på den andre siden. På Skiri ligger det
to gårdstun tett opp i dagens veg på den ene siden, og jernbanen helt inntil på den andre
siden. De krappeste kurvene er i forbindelse med kryssing av jernbanen i undergangen
ved Skirimoen. Her har det i senere år vært en dødsulykke og flere alvorlige ulykker med
personskader. Videre østover ligger vegen i krapp kurvatur med Rauma elv på den ene
siden og jernbanen på den andre.

Bildet er fra Rygg hvor veg, jernbane og elva ligger side om side.

Planområdet benyttes i dag av flere brukergrupper. Området ved Årstallsteinen benyttes i
turistnæringen og knytter seg opp mot aktiviteter som klatring, fiske, vandreturer, opplevelsesaktiviteter og lignende. Området beskrives i ”Nasjonal Verneplan for Veger” som et
verdifullt vegmiljø, og er foreslått vernet etter kulturminneloven. Adkomsten til området
og parkeringsforholdene er i dag ikke tilfredsstillende.
Skogsområdene som ligger inntil Skirigårdene benyttes i dag av turfolk og klatrere. Parkeringsmuligheter og adkomst til områdene er ikke tilfredsstillende. Det er mulig at fiske
i Rauma elv vil ta seg opp igjen på sikt, noe som også vil føre til behov for bedre adkomst
og parkeringsplasser.
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Flere steder i planområdet er populære for klatrere.

1.4 Forhold til andre planer
1.4.1 Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel er fra 2003. Det er ikke tidligere utarbeidet kommunedelplan
for det aktuelle området.
Rauma kommune er i gang med et sykkelprosjekt som strekker seg gjennom hele Romsdalen fra Åndalsnes til Bjorli. Målet med prosjektet er å få en turveg for fotgjengere og
syklister på gruset dekke, til bruk i barmarksesongen. Det er tenkt å ta i bruk både eksisterende veger/stier og bygger nye.
1.4.2 Vegplaner
I Nasjonal transportplan 2006-2015 ligger strekningen E136 Flatmark – Marstein, med
foreslått byggeperiode i siste halvdel (2010-2015.)
Det ble laget en hovedplan for E136 Flatmark – Marstein i 1992. Vegvesenet fremmet
et forslag som innebar at vegen ble lagt sør for elva ved Rygg, med to kryssinger over
Rauma elv. Dette førte til store konflikter, og det ble ikke gjort vedtak om trasévalg for
strekningen Flatmark – Monge.

E136 Flatmark - Monge. Kommunedelplan med konsekvensutredning
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1.4.3 Verneplaner
Følgende verneplaner gjelder i planområdet:
• Rauma elv ble vernet etter Verneplan IV i 1993. Det er viktige verneverdier i
Jetmundhølen.
• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, Miljøverndepartementet1994:
Her framgår det at det er viktig å unngå tekniske inngrep som kan redusere
verneverdiene i slike vassdrag.
• Rauma elv er vedtatt nasjonalt laksevassdrag våren 2006.
• Forvaltningsplan for Istra- og Raumavassdraget, Rauma kommune: Store deler
av planområdet klassifiseres her som klasse 3. Dette er vassdrag eller deler av
vassdrag i relativt urørt natur, som det stilles spesielt strenge krav til med tanke
på tekniske inngrep. Planen er retningsgivende.

Bildet viser Rauma elv på sitt flotteste i vårflommen

• Verneplan for Reinheimen innbefatter planområdet. Den ble vedtatt våren 2006.
Hele planområdet ligger i Sone B, Romsdalen landskapsvernområde.
• Romsdalen er registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap (Fylkesmannen
i Møre og Romsdal, landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen, 1999).
• Hele planområdet, unntatt Monge, er registrert som nasjonalt verdifullt friluftsområde (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1995).
• Raumabanen er med i Jernbaneverkets vernekategori C; dvs at det skal utarbeides en tradisjonsbasert veileder for banen, men at det ikke foreligger noe
lovhjemlet vern av banen.
• I Statens vegvesens Nasjonale Verneplan (2002) er Flatmark - Skiri med som
verdifullt vegkulturmiljø i planen. De ulike vegene fra de ulike tidsperiodene er
å regne som midlertidig fredet inntil formelt vern foreligger.
• Kors gamle kirkegård og rester av en ridesti er begge automatisk fredet. Rapporten ”Kulturhistoriske registreringer i Romsdalen” (1998) ble utført for vegvesenet i forbindelse med opprusting av stamveg E136
18
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1.5 Plandokumenter og planprosess
Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet som et samlet dokument som
skal utgjøre et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for trasévedtak.
Det fastsatte planprogrammet for prosjektet danner grunnlaget for hva kommunedelplanen med konsekvensutredning skal omfatte.
Kommunedelplan med konsekvensutredning skal legges ut til offentlig ettersyn i minst
6 uker, og sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og grunneiere.
Kommunen skal ved behandling av, og avgjørelse i saken, ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. Kommunen skal også godkjenne konsekvensutredningen.
I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det framgå hvordan virkningene av
planforslaget med konsekvensutredning og innkomne uttalelser er vurdert, og hvilken
betydning disse er tillagt.
Kommunedeplanen er utarbeidet som plankart i målestokk 1:5000. Planen viser de alternativer som Statens vegvesen anser som aktuelle. Planen er utarbeidet som en ren vegplan, dvs. at det ikke er tatt stilling til arealbruken langs vegen i de ulike alternativene og
det er heller ikke utarbeidet planbestemmelser. Trasévedtak skal knyttes til denne planen,
og det vil deretter bli utarbeidet reguleringsplan for det vedtatte alternativ.
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2 Beskrivelse av tiltaket
2.1 Prosjektavgrensing
Planområdet strekker seg fra Monge i vest og 5 km østover til området for den tidligere
Flatmark stasjon. I sør avgrenses planområdet av Rauma elv. I nord avgrenses planområdet av fjellene.

Oversiktskart over prosjektområdet

2.1.1 Endringer i forhold til planprogrammet
Alternativ B med kort tunnel er ikke lenger med som et alternativ på bakgrunn i informasjon fra utarbeidet rasrapport; ”Ny vegtrase Monge – Flatmark. Rasfare vurderinger og
mulige tunnelpåhogg, Åndal 2006”,
Alternativ D er ikke med i planprosessen videre. Dette skyldes i første rekke de høye
anleggskostnadene knyttet til en 9 km lang tunnel.

2.2 Veg- og tunnelstandard
Ny utgave av vegvesenets håndbok 017 ”Veg- og gateutforming” skal legges til grunn i
planleggingen. Ny veg skal planlegges med dimensjoneringsklasse S2 med 8,5 m vegbredde og fartsgrense 80 km/t. Eventuell tunnel vil få et tunnelprofil med 8,5 m bredde,
tunnelklasse B.
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Normalprofil for ny E136. Kjørefeltene er 3,25 m brede mens vegskuldrene har en bredde på 1,0 m.

2.3 Tekniske forhold
Det er utført en forstudie av rassituasjonen i planområdet (Åndal, 2006). Forstudien har
vurdert nye vegtraseer og evt. flytting av bygninger opp mot rasfaren, og videre rassikringstiltak som tunnel og rasoverbygg. Vurderingen ligger som vedlegg.
Det er utført en forstudie for kryssing av jernbanen ved Skirimoen. Forstudien har gitt
føringer for plassering av ny jernbanebru. Tegninger av brua er vist i vedlagt tegningshefte.
I regi av Norges vassdrags- og energidirektorat er det foretatt en vurdering av konsekvenser av flom i planområdet. Vurderingen ligger som vedlegg.
I henhold til ”Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler, kapittel
3.1”, skal det foretas en grov vurdering av brannsikkerheten i tunneler. I utgangspunktet skal brannsikringsnivået være i henhold til tunnelklasse B (ÅDT mindre enn 4000).
Rauma kommune er bedt om å gjøre en vurdering av hva de vil kreve brannsikringstiltak
utover dette.

2.4 Alternativer som inngår i konsekvensutredningen
Det har vært holdt møter med grunneiere og i samrådsgruppa for prosjektet med sikte på
å komme fram til aktuelle traseer for ny veg. I planprogrammet skisseres tre utbyggingsalternativ. Alle alternativene ligger på nordsiden av elva.
2.4.1 0-alternativet
0-alternativet er dagens E136, og brukes som et sammenligningsalternativ. Det brukes
som referanse når effekter og konsekvenser av de ulike utbyggingsalternativene skal vurderes og sammenstilles.
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2.4.2 Alternativ A og A.1
Alternativ A følger dagens veg på hele strekningen, med unntak av utretting av kurvene
vest for Flatmark. Vegen legges der parallelt med jernbanen. Det bygges ny jernbanebru
på Skirimoen, som erstatning for dagens undergang.
Ved gårdene på Skiri er det to alternativer; enten flyttes både vegen og jernbanen nærmere
elva (A.1) eller så flyttes vegen lenger vekk fra jernbanen og nærmere bebyggelsen (A),
slik at en oppnår forskriftsmessig sikkerhetsavstand.
Et eventuelt rassikringstiltak ved Rygg vurderes i form av rasoverbygg. Rasrapporten
konkluderer med at det bør bygges to overbygg med til sammen en lengde på 370 m.
Alternativene gir en innkorting på ca 240 meter, sammenlignet med dagens veg.
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Alternativ A
Alternativ A.1 ved Skiri. E136 og jernbanen er flyttet
(alternativene er vist i større målestokk i tegningshefte)
E136 Flatmark - Monge. Kommunedelplan med konsekvensutredning
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2.4.5 Alternativ B
Alternativ følger dagens veg mellom Flatmark og Skiri, med unntak av utretting av kurvene vest for Flatmark. Vegen legges der parallelt med jernbanen. Det bygges ny jernbanebru på Skirimoen, som erstatning for dagens undergang.
Nordvest for jordene på Skiri går vegen inn i en 1350 meter lang tunnel. Det vestre tunnelpåhogget ligger like øst for tidligere elveløp til Mongefossen. Vegen går deretter over
Mongemoa fram til Monge. Alternativet gir en innkorting på ca 50 meter, i forhold til
dagens veg.
2.4.6 Alternativ C
Alternativ følger dagens veg ved Flatmark. Mellom Flatmark og Skirimoen legges vegen
parallelt med jernbanen. Det bygges ny jernbanebru på Skirimoen, som erstatning for
dagens undergang.
Mellom Skirimoen og Skiri er vegen lagt i en ny trase gjennom skog og dyrka mark
innenfor gårdene på Skiri. Vegen er foreslått lagt på lav fylling med støyvoll mot bebyggelsen og rasvoll på oversiden.
Nordvest for jordene på Skiri går vegen inn i en 1350 meter lang tunnel. Det vestre tunnelpåhogget ligger like øst for tidligere elveløp til Mongefossen. Vegen går deretter over
Mongemoa fram til Monge.
Alternativet gir en innkorting på ca 50 meter, i forhold til dagens veg.
2.4.7 Andre mulige alternativer
De ulike delstrekningene innen alternativene kan kobles sammen på ulike måter.
Alternativ A kan kobles med alternativ C på Skiri. Alternativ B kan kombineres med A.1,
i stedet for A (i konsekvensvurderingene er det forutsatt at B følger traseen til A forbi
Skiri).
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Alternativ B
(Alternativene er vist i større målestokk i tegningshefte)

Alternativ C
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2.5 Forholdet til eksisterende E136
Alternativ A og A.1 er i svært stor grad utbedring av dagens veg, og eksisterende veg vil
derfor opprettholdes som offentlig veg.
Med alternativ B og C vil det være en strekning fra Monge til Skiri hvor dagens veg blir
liggende utenfor hovedveg. Gamlevegen kan holdes åpen for fotgjengere og syklister i
barmarksesongen. Vegen vil ikke lenger være statens vegvesens ansvar. Det er også forutsatt at det skal være kjøreatkomst fram til Årstallsteinen.
Eierskap til gamle vegstumper som blir liggende utenfor trafikken ved Skiri og Skirimoen, er ikke avklart i denne planfasen, men det er naturlig at disse skal kunne benyttes som
driftsveger for landbruket. Dette avklares nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

2.6 Andre tiltak nevnt i planprogrammet
Som en del av planarbeidet skal følgende tiltak langs eksisterende/ny veg vurderes:
• Turveg for fotgjengere og syklister på gruset dekke, til bruk i sommerhalvåret.
• Tilkomst til Årstallsteinen og omliggende område
• Miljøtiltak; støyskjerming, viltoverganger osv.
• Trafikksikkerhetstiltak som avkjørsler, mulige parkeringslommer og lignende
• Driftsveger som krysser jernbane/ny veg/eksisterende veg på en trafikksikker
måte
Det er utarbeidet i samarbeid med Rauma kommune forslag til flere alternativer for turveger. Turveg vil ikke være en del av vegprosjektet, og er derfor ikke beskrevet i konsekvensutredningen.
Det er utarbeidet et forprosjekt for Årstallsteinen og omliggende område. Det er i konsekvensutredningen forutsatt at den foreslåtte løsningen skal gjennomføres som en del av
veganlegget.
Miljøtiltak og trafikksikkerhetstiltak er ikke vurdert i detalj. Dette vil bli tatt opp igjen ved
utarbeidelse av reguleringsplan.
Det er planlagt driftsveg over veg og jernbane i bru vest for gårdene på Skiri. Dette gjelder ved alternativ A og A.1. For alternativ C foreslår Statens vegvesen at en bygger en
driftsundergang, slik at det blir tilgang til beite for traktor og dyr på nordsiden av vegen.
Driftsveger generelt vil bli behandlet som et tema under reguleringsplan.
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Bildet viser en rasteplass langs Gamlevegen forbi Årstallsteinen,med flott utsikt til et
av Raumas flotteste partier.

2.7 Anleggskostnader
2.7.1 Kostnadsoverslag (ANSLAG)
Anleggskostnadene er beregnet for alle alternativer som inngår i konsekvensutredningen.
Anleggskostnadene er beregnet ved hjelp av metoden ”ANSLAG”. Metoden for kostnadsberegning går i korthet ut på at en nedsatt gruppe deler utbyggingsprosjektet opp i
kostnadselementer som det angis kostnader og usikkerhet for. Resultatet er et kvalitetssikret kostnadsoverslag som også angir usikkerheten i prosjektet. Kostnadstallene skal
være innenfor en usikkerhet på +/- 25 %.
Alternativ A
Kostnadsgruppen kom fram til 243,0 mill. kr.
Alternativ A.1
Kostnadsgruppen kom fram til 251,0 mill. kr.
Alternativ B
Kostnadsgruppen kom fram til 260,0 mill. kr.
Alternativ C
Kostnadsgruppen kom fram til 248,0 mill. kr.
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3 Konsekvenser
3.1 Metodikk
Konsekvensanalysen er utarbeidet i henhold til ny utgave av Statens vegvesen håndbok
140 Konsekvensanalyser. Konsekvensene av tiltaket er delt inn i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
3.1.1 Prissatte konsekvenser
For prissatte konsekvenser er dataprogrammet EFFEKT benyttet. EFFEKT beregner alternativenes nettonytte og nettonytte/kostnad. Resultat fra trafikkberegninger for de ulike
alternativene leses inn i EFFEKT, og nettonytte beregnes. Nytten som beregnes er summen av nytten som oppnås på hele vegnettet som beregnes i trafikkmodellen. Med grunnlag i kostnader fastsatt i ANSLAG beregnes nettonytte/kostnad-forhold.
3.1.2 Ikke-prissatte konsekvenser
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens.
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.
Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte element og
omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet.
Både verdi, omfang og konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre.
Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i Statens vegvesens
håndbok 140. I viften kommer det frem en konsekvensskala fra meget stor positiv konsekvens(++++) til ubetydelig(0) til meget stor negativ konsekvens (----). (se figur neste
side)
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Konsekvensvifte etter Statens vegvesens håndbok

Det er viktig å være klar over at alle samlede konsekvensutredninger blir vurdert ut i
fra en skala som skal dekke alle ”normale” utbyggingssituasjoner. Konsekvenser vurdert som ”lite til middels omfang” kan derfor skjule store konsekvenser for nærmeste
naboer, grunneiere eller andre. Disse lokale konsekvensene er i de fleste tilfellene ikke
vurdert i detalj, men det skal være tatt høyde for aktuelle problemstillinger så langt det
er praktisk mulig på dette plannivået. Det forutsettes at den enkelte detaljsak håndteres
i direkte prosesser mellom tiltakshaver (Statens vegvesen) og den enkelte grunneier/
interessent.
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Konsekvens
Meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ubetydelig/ingen konsekvens
Liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Meget stor negativ konsekvens

Beskrivelse
Meget store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre.
Store forbedringer i forhold til dagens situasjon
Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon
Små forbedringer i forhold til dagens situasjon.
Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til dagens situasjon.
Noe forverring i forhold til dagens situasjon
Middels forverring i forhold til dagens situasjon.
Store forverringer i forhold til dagens situasjon.
Meget store forverringer i forhold til dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli verre.

Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser.

3.2 Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser er beregnet etter prinsippene beskrevet i Håndbok 140 – Konsekvensanalyser. Beregningene er gjennomført med EFFEKT 6.13. Beregning av støy og
lokal luftforurensning er gjort i VSTØY/VLUFT 6.0.0 Det er beregnet prissatte konsekvenser for følgende alternativ:
Alle alternativene er sammenliknet mot 0-alternativet. 0-alternativet er situasjonen i åpningsåret (satt til 2014) dersom ingen tiltak gjennomføres.
De generelle forutsetningene for beregningene er:
Åpningsår:

2014

Analyseperiode:

25 år (2014-2038)

Felles prisnivå:

2007

Kalkulasjonsrente:

4,5 %

Anleggsperiode:

2,5 år (gjelder alle alternativer)

I beregningene er det benyttet standard enhetskostnader som ligger inne i EFFEKT 6.13.
Trafikkmengder fra VDB/NorTraf viser ÅDT2005 på 1.500 kjøretøyer på strekningen. Andel tunge kjøretøy er 25 %. Trafikalt skjer det svært lite på strekningen, slik at trafikkmengden regnes som konstant gjennom prosjektområdet. Trafikkprognosene som brukes
er hentet fra Statens vegvesens fylkesvise prognoser som ligger inne i EFFEKT 6.13.
ÅDT i åpningsåret 2014 beregnes til 1.700 på strekningen.
3.2.1 Trafikant- og transportbrukernytte
Trafikant- og transportbrukernytten består av kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskostnader. Hovedkomponentene her er tids- og kjøretøykostnader. Direkteutgiftene her er
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knyttet til reduserte billettkostnader for brukere av kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken er
i dette prosjektet meget liten, og disse direkteutgiftene vil derfor være neglisjerbar sammenstilt med tids- og kjøretøykostnadene.
Reduserte tids- og kjøretøykostnader for de ulike alternativene er vist i tabell og figur
under.
Trafikant- og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring.
Tallene er i mill. 2007-kr.
Trafikant- og transportbrukernytte
Kjøretøykostnader
Direkteutgifter
Tidskostnader
Sum

Alt. A

Alt. A.1

5
0
45
50

Alt. B

5
0
45
50

Alt. C

-1
0
36
36

-1
0
36
36

Trafikant- og transportbrukernytte
Kjøretøykostnader

Direkteutgifter

Tidskostnader

60

Nåverdi (mill. 2006-kr)

50
40
30
20
10
0
Alt. A

Alt. A1

Alt. B

Alt. C

-10

Endret trafikant- og transportbrukernytte for hvert alternativ. Positive tall betyr forbedring.
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3.2.2 Reduserte ulykkeskostnader
Nåverdi av endring i ulykkeskostnader (mill. 2007-kr) Positive tall betyr forbedringer for
samfunnet.
Type ulykke
Personskadeulykker
Materiellskadeulykker

Sum ulykkeskostnader

Alt. A
Alt. A.1
23
23
0
0
24
24

Alt. B
22

Alt. C
22

0

0

22

22

Vi ser at alternativ A og A1 gir størst reduksjon i ulykkeskostnader. Alternativ B og C gir
mer transportarbeid enn alternativ A og A1, noe som er hovedårsaken til at disse alternativene får noe mindre nytte når det gjelder ulykkeskostnader.

Ulykkeskostnader
Personskadeulykker

Materiellskadeulykker

25
20

15
10

5
0
Alt. A

Alt. A1

Alt. B

Alt. C

Endrede ulykkeskostnader. Positive tall betyr forbedring
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3.2.3 Støy og luftforurensning
De prissatte miljøvirkningene er knyttet til støy og luftforurensning. Beregningsresultatene er vist i tabellene under. Ved beregning av lokal luftforurensning (NO2 og PM10) er
det ikke framkommet noen virkning for noen av alternativene.
Endring i støy- og utslippsparametere
Positive tall betyr forbedringer for samfunnet
Støy
Redusert antall personer utsatt (>55 dB ute)
Redusert antall personer utsatt (>30 dB inne)
Redusert støyplageindeks
Regional/global luftforurensning
Redusert antall tonn NOx pr år
Redusert antall tonn CO2-ekvivalenter pr år

Alt. A Alt. A.1
21
21
12
12
3
3
0
6

0
5

Alt. B Alt. C
21
21
12
12
3
4
0
-40

0
-40

Endring i miljøkostnader (mill. 2006-kr)
Positive tall betyr forbedringer for samfunnet.
Kostnader støy og luft
Nåverdi Støy (mill. 2006-kr)
Nåverdi NOx-kostnader
(mill. 2006-kr)
Nåverdi CO2-kostnader
(mill. 2006-kr)
Totalt

Alt. A
0,4

Alt. A.1
0,4

Alt. B
0,4

Alt. C
0,4

0

0

0

0

0
0,4

0
0,4

-0,2
0,2

-0,2
0,2

De totale prissatte miljøvirkningene er svært beskjedne for alle alternativene.
3.2.4 Restverdi
Fra Håndbok 140:
”Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Det benyttes en lineær avskrivning, slik at restverdien ved utløpet av en analyseperiode på 25 år
settes til 15/40 (37,5 %) av investeringskostnaden. Denne verdien diskonteres til sammenligningsåret med den fastsatte kalkulasjonsrenten. Restverdien henføres til aktørgruppen
”Samfunnet for øvrig””.
Restverdi (nåverdi i mill. 2007-kr) av investeringen etter analyseperiodens slutt.
Restverdi
Restverdi neddiskontert

Alt. A
29

Alt. A.1
30
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Alt. B
31

Alt. C
29

33

3.2.5 Budsjettvirkning for det offentlige
Investeringskostnader (prisnivå 2007 - inkl. mva) for hvert alternativ er gitt som:
Alternativ A: 243 mill. kr
Alternativ A.1:251 mill. kr
Alternativ B: 260 mill. kr
Alternativ C: 248 mill. kr
Kostnadstallene har en nøyaktighet på +/- 25 %.
Budsjettvirkning for det offentlige. Tallene er i mill. 2007-kr
Negative tall betyr utgifter for det offentlige
Det offentlige
Investeringer*
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatteinntekter
Sum

Alt. A
-243
-1
0
-1
-245

Alt. A.1
-251
-1
0
-1
-253

Alt. B
-260
-9
0
1
-268

Alt. C
-248
-11
0
1
-258

* Investeringskostnadene (ekskl. mva) vist som nåverdi i åpningsåret

Skatteinntekter er i hovedsak avgifter på bensin og diesel. Disse avgiftene er inkludert i
kjøretøykostnader under trafikant og transportbrukernytte, dvs. en utgift for trafikantene
og inntekt for det offentlige.
3.2.6 Skattekostnad
For alle innbetalinger over det offentlige budsjett skal det beregnes en ekstra skattekostnad på 20 øre pr. krone (Finansdepartementet 2005). Her gjelder dette bevilgninger til
investering og drift/vedlikehold.
Skattekostnad (nåverdi i mill. 2007-kr)
Negative tall betyr en kostnad for samfunnet
Skattekostnad
Skattekostnad neddiskontert

Alt. A
-49

Alt. A.1
-51

Alt. B
-54

Alt. C
-52

3.2.7 Sammenstilling av prissatte kostnader
Sammenstilling av sentrale kontrollparametere for prissatte konsekvenser
Komponenter

A

Redusert gjennomkjøringslengde (m)
Redusert gjennomkjøringstid (sek)
Endret trafikkarbeid (1000 kjtkm/år)*

239
46
146

Alternativ
A.1
B
239
50
46
38
146
31

C
50
38
31

* Endring i antall kjøretøykilometer i åpningsåret (2014). Positive tall betyr redusert trafikkarbeid
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Sammenstilling av prissatte konsekvenser (nåverdi i mill. 2007-kr).
Komponenter

Alternativ
Alt. A.1
Alt. B

Alt. A

Trafikant- og transportbrukernytte
Ulykker
Støy og luftforurensning
Restverdi
Nytte
Budsjettvirkning (investeringskostnad)
Skattekostnad
Kostnad
Netto nytte

Alt. C

50
24
0
29
103

50
24
0
30
103

36
22
0
31
89

36
22
0
29
87

-245
-49
-294
- 191

-253
-51
-304
-201

-268
-54
-322
-233

-258
-52
-310
-223

3.2.8 Prissatte kostnader - rangering av alternativene
Samfunnsøkonomisk framstår alternativene A og A.1 som de beste, da de både har høyere
nytte og lavere kostnad enn alternativene B og C. Årsaken til denne forskjellen i nytte
skyldes at A og A.1 er kortere enn B og C, hvilket gir kortere reisetid og (bedre trafikantog transportbrukernytte). Spesielle vedlikeholdskostnader for tunneler forsterker denne
forskjellen mellom alternativene. Kostnadene overstiger imidlertid nytten, slik at det blir
negativ netto nytte for alle alternativene. Nytten for prosjektet er i all hovedsak reduserte
trafikant- og transportkostnader (tids- og kjøretøykostnader). De positive effektene av
rassikring oppfanges ikke i EFFEKT-beregningene.
Rangering

Alternativ

1
2
3
4

A
A.1
C
B

Netto nytte pr.
budsjettkrone
- 0,78
- 0,79
- 0,86
- 0,87

Det er små forskjeller mellom alternativene når det gjelder de prissatte konsekvensene.
Både nytten og kostnadene er temmelig like.
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3.3 Ikke-prissatte konsekvenser
3.3.1 Nærmiljø og friluftsliv
Temaene nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft
knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder og friluftsområder.
Influensområdet i denne utredningen omfatter hele aktivitetssonen (lekeområder, turterreng, aktivitetsområder ved elv osv som påvirkes av tiltaket).
ALTERNATIV A og A.1
Alternativet følger stort sett dagens vegtrase. Forutsatt at det bygges ei gangbru over til
området ved Årstallsteinen, vil en utbedring av vegen her ikke forverre dagens situasjon
med tanke på tilkomst til friluftsarealene.
Ved Skirigårdene vil alternativ A forverre situasjonen for beboerne siden vegen kommer
om lag 8 meter nærmere. Vegen vil bli en enda større barriere mellom gårdene og jordbruksarealene/elva på motsatt side. Tiltak i form av flytting av bolighus og støyskjerming
bedrer imidlertid situasjonen. Alternativet innebærer bygging av ny driftsveg i form av ei
bru over veg og jernbane til jordbruksarealer og elva. Dette vil gjøre tilkomsten tryggere
enn den er i dag.
Alternativ A.1 forskyver jernbanen lengre mot elva slik at den nye vegen kommer ca 6
meter lengre vekk fra bebyggelsen enn dagens veg. Omgivelsene knyttet til gårdstunene
vil bli forbedret med tanke på støy. Veg og jernbane vil likevel bli liggende som barrierer
for benyttelse av friluftsområdet langs elva.
Forutsatt bygging av en fiskesti langs med nyvegen ved Jetmundhølen, vil forholdene for
friluftsliv bli bedret i området. Den nye vegen frigjør også noen områder mot elva mellom
Jetmundhølen og ny bru, som er egnet for friluftslivsformål.
ALTERNATIV B
Alternativ B er sammenfallende med alternativ A fra Flatmark frem til området vest for
gårdene på Skiri. Her går vegen inn i tunnel som kommer ut ved Monge. Alternativ B vil
frigjøre områdene langs dagens veg mellom Skiri og Monge. Denne delen av dagens veg
vil kunne benyttes som turveg og det vil bli enklere å ta seg over til området ved Årstallsteinen. Friluftsområder, bla klatrefelt på Mongemoa, vil også bli liggende mer uforstyrret fra vegtrafikken. Andre deler av Mongemoa vil bli berørt av ny veg.
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Prinsipptegning for gangbru over veg og jernbane ved Årstallsteinen

ALTERNATIV C
Alternativ C følger alternativ B på stort sett hele strekningen, bortsett fra strekningen
Skirigårdene - Skirimoen. Her vil den nye vegen bli liggende bak bebyggelsen på Skiri
og følge dagens kraftlinje og gammel veg fra 1700- og 1800-tallet til den krysser friluftsområde med klatrefelt (B) ned til ny bru ved Skirimoen.
Vegen vil ødelegge deler av gammel veg fra 1700- og 1800-tallet som i dag benyttes
som turveg av beboerne i området. Vegen vil også skjære tvers gjennom klatrefelt B. På
tross av dette vurderes gevinstene for gårdene på Skiri til å veie tyngre. En omlegging av
vegen bakom husene vil føre til et betydelig bedre utomhusmiljø og gjøre barrierene mot
områdene ved elva mindre.
Friluftsliv
Lok.

Navn

Verdi

Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

NF 1

Områder i nær tilknytning til elva

S

0

0

0

0

S

++

++

+++

+++

NF 2 Årstallsteinområdet
NF 3

Område nord for  dagens veg

M

0

0

0

--

NF 5

Jetmundhølen - Flatmark

S

+++

+++

+++

+++

+++

++

Samlet konsekvensvurdering

++/+++ ++/+++

Rangering

2

2

1

3

Verdi

Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

Nærmiljø
Lok.

Navn

NF 4

Skirigårdene og Skirimoen

M

---

+

---

++

NF 5

Jetmundhølen - Flatmark

M

+

+

+

+

Samlet konsekvensvurdering

---

+

---

++

Rangering

3

2

3

1
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3.2.2 Landskapsbilde
Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. (reiseopplevelse).
Tiltakets influensområde vil primært være avgrenset av veggene i de nærmeste landskapsrommene. Dette vil i hovedsak være daldraget og små høyder, og i mindre grad åpnere
landskap med videre eksponering.
ALTERNATIV A og A.1
Alternativ A berører i alt 5 landskapsområder. De viktigste konfliktpunktene ligger i landskapsområdet Rygg - Kvennagrova med stor verdi, hvor tiltaket får stor negativ konsekvens (---). Dette skyldes i hovedsak eksponerte skjæringer som bryter helheten i et
område med relativt urørt preg. Det knyttes også stor usikkerhet omkring det visuelle
inntrykket av rasoverbyggene, på grunn av deres størrelse og behov for dimensjonering.
Inngrepene medfører at landskapets karakter svekkes. Ved Skiri vil konsekvensene bli
middels negative, da tiltaket vil ytterligere forsterke oppdelingen av landskapsrommet
med kulturlandskap og gårdstun. Ved Jetmundhølen vil tiltaket gi en liten negativ konsekvens grunnet store terrenginngrep. På Flatmark vil tiltaket ikke ha vesentlige konsekvenser for landskapet.
Reiseopplevelsen på strekningen Monge – Skiri vil stort sett ikke endres. På strekningen
Skiri – Flatmark vil den nye vegen vekselvis tilføre og redusere reiseopplevelsen. Totalvurderingen er at reiseopplevelsen reduseres noe. Liten negativ konsekvens.
ALTERNATIV B
Alternativ B berører i alt 4 landskapsområder. Område Rygg - Kvennagrova berøres ikke
da vegen ligger i tunnel. Forutsatt at det gjøres tiltak på dagens veg, vil alternativet ha
middels positiv konsekvens på denne strekningen. Omlegging av vegen i tunnel gjør at til
nå uberørte områder på Monge blir utbygd, og dette har middels negativ konsekvens. For
områdene Skiri - Skirimoen, Jetmundhølen og Flatmark; se ovenfor under Alternativ A.
Reiseopplevelsen på strekningen Monge – Skiri vil endres negativt, i og med at vegen
legges i tunnel. På strekningen Skiri – Flatmark vil den nye vegen vekselvis tilføre og
redusere reiseopplevelsen. Totalvurderingen er at reiseopplevelsen reduseres såpass at det
regnes som en middels negativ konsekvens.
ALTERNATIV C
Alternativ B berører i alt 4 landskapsområder. Område Rygg - Kvennagrova berøres ikke
da vegen ligger i tunnel. Forutsatt at det gjøres tiltak på dagens veg, vil alternativet ha
middels positiv konsekvens på denne strekningen. Omlegging av vegen i tunnel gjør at til
nå uberørte områder på Monge blir utbygd, og dette har middels negativ konsekvens. Alt.
C vil på strekningen Skiri – Skirimoen gå gjennom det spesielle kulturlandskapet med
blokkmark bak gårdene på Skiri for deretter å gå inn i høy skjæring i et kupert skogsområde. Inngrepene er vurdert som stor negativ konsekvens. For områdene Jetmundhølen og
Flatmark; se ovenfor under Alternativ A.
Reiseopplevelsen er tilsvarende alternativ B.
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Landskapsbilde
Lok.

Navn

Verdi

Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

L1

Monge

M

-

-

--

--

L2

Rygg - Kvennagrova

S

---

---

++

++

L3

Skiri - Skirimoen

M

--

--

--

---

L4

Jetmundhølen

S

-

-

-

-

L5

Flatmark

M

0

0

0

0

M

-

-

--

--

Samlet konsekvensvurdering

--

--

-/--

--

Rangering

3

4

1

2

Reiseopplevelse
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3.2.3 Kulturmiljø
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650.
Influensområdet dekker hele den aktivitetssonen som påvirkes av tiltaket, med særlig
vekt på områder som blir direkte berørt.
ALTERNATIV A og A.1
Ridestien på Skiri bli liggende inneklemt mellom dagens veg og ny veg. På strekningen
mellom Rygg og Skiri vil vegen fra 1869 bli mer berørt enn i dag. Alternativet omfatter
at det skal bygges gangbru til Årstallsteinen. Dette vil øke tilgjengeligheten betraktelig.
Alternativ A vil medføre at vegen kommer nærmere gårdstunet på Skiri, hvilket igjen
medfører ulemper for bebyggelsen og at det eldste våningshuset må flyttes. Alternativ A.1
medfører ikke slike negative konsekvenser, da veg og jernbane er forskjøvet mot elva.
Vegen kommer ikke nærmere bebyggelsen på Skirimoen enn i dag.

1869-vegen ved Skorsteinen
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ALTERNATIV B
Ridestien på Skiri bli liggende inneklemt mellom dagens veg og ny veg. Vegen fra 1700/1800-tallet vil dels bli liggende nærmere nyvegen, og blir krysset av nyvegen over Mongemoa. Vegen flyttes vekk fra området ved Årstallsteinen, men det er likevel forutsatt
at det bygges gangbru over jernbanen til Årstallsteinen. Inngrepene ved Mongemoa er
negative, men tilgjengeligheten til Årstallsteinen veier positivt opp. Vegen kommer nærmere gårdstunet på Skiri, hvilket igjen medfører ulemper for bebyggelsen og at det eldste
våningshuset må flyttes. Vegen kommer ikke nærmere bebyggelsen på Skirimoen enn i
dag.
ALTERNATIV C
Ridestien på Skiri bli liggende inneklemt mellom dagens veg og ny veg. Vegen fra 1700/1800-tallet vil dels bli liggende nærmere nyvegen over et lengre parti, og blir krysset
av nyvegen over Mongemoa. Vegen flyttes vekk fra området ved Årstallsteinen, men
det er likevel forutsatt at det bygges gangbru over jernbanen til Årstallsteinen. Vegen fra
1700-/1800-tallet, som ligger i bakkant av gårdene på Skiri, vil bli liggende parallelt med
nyvegen på en 500 meter lang strekning. Vegen blir liggende i bakkant av gårdene på
Skiri og således vil en kunne skjerme bebyggelsen fra den nye vegen. Denne traseen er
vurdert som bedre enn dagens veg, selv om gårdene blir liggende mellom den nye vegen
og jernbanen.
Kulturmiljø
Lok.

Navn

Verdi

Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

K4

Ridesti på Skiri

S

---

---

---

---

K5

Historiske veger og
Årstallsteinen

S

++

++

++

---

K6

Gårdstun: Skiri

M

---

0

---

++

K7

Gårdstun: Skirimoen

M

0

0

0

0

Samlet konsekvensvurdering

--

0

--

--

Rangering

2

1

3

4

3.2.4 Naturressurser
Temaet omfatter alle naturressurser i selve vegtraseen og de jord- og skogbruksmiljøene
som blir påvirket av inngrep. Kommersielt fiske blir ikke vurdert, i og med at Rauma for
tiden er infisert av virus. Vann- og georessurser vurderes ikke da dette er uaktuelt i og med
at planområdet som er vernet som landskapsvernområde.
ALTERNATIV A og A.1
Jordbruk: Alternativet medfører forbruk av omtrent 27 dekar fulldyrka jord og 4 dekar
beite.
Skogbruk: Forbruket av skog er omtrent 50 dekar, hovedsakelig furuskog, med varierende bonitet, alder og driftsforhold.
Utmarksressurser: En ulempe med alternativ A er at det blir vanskeligere å skape et godt
miljø for naturbasert reiseliv på bruk 70/1. Alt. A.1 vil derimot være positivt, i og med at
vegen flyttes vekk fra tunet.
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ALTERNATIV B

Jordbruk: Forbruket av dyrka jord er omtrent 33 dekar. Ny veg på Monge medfører dårligere arrondering.
Skogbruk: Forbruket av skog er omtrent 80 dekar, hovedsakelig furuskog, med varierende bonitet, alder og driftsforhold.
Utmarksressurser: Tunnelen vil gå inn på Monge i et lokalt viktig vinterbeiteområde for
hjort og komme ut i et trekkområde.
ALTERNATIV C
Jordbruk: Alternativet medfører forbruk av omtrent 25 dekar fulldyrka jord og 5 dekar
beite. Vegen deler opp dyrka jord og beite på Skiri. Dyrkajorda på disse eiendommene er
fra før inndelt i små teiger, og ytterligere oppdeling vil gi svært dårlig arrondering.
Skogbruk: Forbruket av skog er omtrent 80 dekar, hovedsakelig furuskog, med varierende bonitet, alder og driftsforhold.
Utmarksressurser: Tunnelen vil gå inn på Monge i et lokalt viktig vinterbeiteområde for
hjort og komme ut i et trekkområde. For utmarksbasert reiseliv er det positivt at vegen
flyttes bak gårdene på Skiri.
Naturressurser
Lok.

Navn

Verdi

Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

1

Jordbruk

M

--

--

--

---

2

Skogbruk

M

-

-

-

--

3

Utmarksressurser

M

--

+

--

++

Samlet konsekvensvurdering

--

-

--

-

Rangering

3

1

4

2

3.2.5 Naturmiljø
Temaet omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet til
de enkelte naturtypene. Det er viktig å vurdere den samlede effekt av veganlegget sett i
sammenheng med annen regional infrastruktur og barrieredannere i regionen.
Både naturtyper og arter utenfor planområdet kan bli influert av tiltaket enten permanent eller i anleggsfasen. Dette kan skyldes forstyrrelser, barrierevirkninger, endringer
av hydrologiske forhold m.m. Prioriterte naturtyper er vurdert og avgrenset inntil en viss
avstand fra planområdet. Noen arealer kan også bli berørt indirekte som følge av nye
driftsveger i landbruket m.m. Denne avstanden er vurdert skjønnsmessig.
ALTERNATIV A og A.1
De viktigste negative konsekvensene ved alt. A er i forhold til naturbeitemarka Hjelllykkja på Mongehjellen og de biologiske og geofaglige verdiene i blokkmarkene vest
for Skiri og mellom Skirimoen og Flatmark. Alt. A.1 har i tillegg negativ innvirkning på
flomdammen på Skiri.
ALTERNATIV B
Alt. B har negative konsekvenser i forhold til Mongehjellen (både biologiske og geofag42
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lige verdier) og flere lokaliteter på strekningen Kvernabekken - Skiri, som omfatter edellauvskog, sumpskog, gammel
furuskog og blokkmark. I tillegg kommer
de samme konsekvensene på strekningen
Skirimoen - Flatmark som for alt. A.
ALTERNATIV C
Alternativ C forutsetter alt. B på strekningen Monge - Kvernabekken og vil ha de
samme negative konsekvensene her. I tillegg har C uheldige konsekvenser mellom
Skiri og Skirimoen i tillegg til de samme
konsekvensene på strekningen Skirimoen - Flatmark som for alt. A.
Naturmiljø
Lok.

Navn

A
INON-område
B
Romsdalen LVO
N1
Hjell-lykkja
N2
Mongehjellen
N3
Rygg-Skiri
N4
Monge-Skiri
N5
Kvernabekken
N6
Skiri (flomdam)
N7
N for Skiri
N8
Skiri (blokkmark)
N9
Bjønnahølen
N10 Skirimoen-Kyrkjeura
N11 Rauma elv
V1
Hjortetrekk Monge-Flatmark
G1
Mongehjellen (breelvavsetning)
G2
Rygg-Flatmark (fjellskred)
Samlet konsekvensvurdering
Rangering

Verdi

Alt. A

Alt. A1

Alt. B

Alt. �
C

M
S
M
M
M
S
M
M
S
M
M
M
S
M
M
S

0
-0/--

0
-0/--

0/--

0/--

-- -/- - - -/- - - -/- - -

--- -/- - - -/- - -

---0
0
--1
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-0
0
--2

-0
-- -/- - - -/- - 3

-0
-- -/- - - -/- - 4
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3.2.6 Kulturlandskap
Kulturlandskap er i denne sammenhengen definert som ”landskap preget av menneskelig
bruk og virksomhet”. Det er det kulturhistoriske aspektet som behandles. Kulturminner,
som gamle veger, behandles ikke her men under kap. 3.2.3 Kulturminner. Visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet vektlegges under kap 3.2.2 Landskapsbilde

Blokkmark på Skiri

ALTERNATIV A og A.1
De viktigste negative konsekvensene ved alt. A er i forhold til den gamle plassen Hjelllykkja på Mongehjellen. Den negative konsekvensen kan unngås hvis vegen legges parallelt med jernbanen. Alt. A1 har i tillegg negativ innvirkning på kulturlandskapet over en
lang strekning sør for nåværende jernbanetrasé på Skiri, ved at jernbanelinja må flyttes
sørover.
ALTERNATIV B
Alt. B har bare små negative konsekvenser i forhold til kulturlandskapet.
ALTERNATIV C
Alternativ C har vesentlige negative konsekvenser ved at det krysser over hele dyrkamarka nord for husa på Skiri.�.
Kulturlandskap
Verdi Alt. A
Lok. Navn
K1
Hjell-lykkja
M
-K2
Skiri
M
0/K3
Skirimoen
M
Samlet konsekvensvurdering
-Rangering
2
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Alt. A1
---3

Alt. B

Alt. �
C

0/1

- -/- - - -/- - 4
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3.2.7 Sammenstilling og rangering av ikke-prissatte konsekvenser
Alt. A

Alt. A.1

Alt. B

Alt. C

Nærmiljø

---

+

---

++

Friluftsliv

+ + /+ + +

+ + /+ + +

+++

++

Landskapsbilde

--

--

-/--

--

Kulturmiljø

--

0

--

--

Naturressurser

--

-

--

-

Naturmiljø

--

--

--/---

--/---

Kulturlandskap

--

--

-

--/---

Det er hovedsakelig nærføringen til boliger på Skiri som gjør at A/B kommer såpass
mye dårligere ut enn alt. A.1. Alternativ C kommer dårligere ut enn alt. A.1 fordi traseen
over blokkmarka på Skiri gir større negative konsekvenser på flere tema. Alternativ B i
kombinasjon med A.1 forbi Skiri vil være den beste løsningen i forhold til ikke-prissatte
konsekvenser.
Ved å legge sammen karakterene i tabellen ovenfor oppnås denne rangeringen:
Rangering
1
2
3
4

Alternativ
A.1
C
B
A
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3.4 Andre konsekvenser
I dette kapittelet beskrives konsekvenser som verken inngår i kategorien ”prissatte konsekvenser” eller ”ikke-prissatte konsekvenser” jfr håndbok 140, men som likevel er angitt
som utredningstemaer i planprogrammet. Metodikken fra håndbok 140 benyttes ikke for
disse konsekvenstemaene.
3.4.1 Konsekvenser i anleggsperioden
Fra planprogrammet: ”Konsekvenser i anleggsperioden omfatter lokale ulemper som
følge av anleggsarbeid i området. Bare kortsiktige virkninger skal tas med her. De langsiktige virkningene kommer inn under de øvrige tema.”
Ved gjennomføringen av anleggsarbeidene vil det oppstå midlertidige negative konsekvenser for mennesker og miljø i nærheten av anlegget. De mest sentrale problemstillingene er støy- og støvforurensning, redusert framkommelighet langs dagens veg samt fare
for utslipp av skadelige stoffer til naturmiljøet, særlig vassdragene.
Det er antatt at anlegget gjennomføres på 2,5 år. Veganlegget vil medføre ulemper i hele
denne perioden.
Ulemper på grunn av støy, støv m.m
Anlegget ligger i alle alternativer forholdsvis nærme bebyggelsen på Monge, Skiri, Skirimoen og Flatmark. I forbindelse med anleggsgjennomføringen vil det oppstå ulemper
med støy og støv.
Anleggets gjennomføring blir styrt av utslippstillatelser fra forurensningsmyndigheten
(Fylkesmannen i Møre og Romsdal) vedrørende både støy og utslipp til luft.
Utgangspunktet er at anleggsvirksomheten skal foregå på dagtid (kl. 07 – 19), men det
kan i perioder også bli nødvendig med arbeider på kvelden (kl. 19 – 23). Anleggsarbeid
skal ikke utføres om natten (kl. 23 – 07) eller på søndager og helligdager.
Ulemper på grunn av redusert framkommelighet for vegtrafikken
Det vil bli redusert framkommelighet i hele anleggsperioden på grunn av vegbygging og
massetransport. Det må påregnes noe nedsatt fartsgrense. Det tas sikte på å holde vegen
åpen gjennom hele anleggsperioden men det kan bli nødvendig med midlertidige stengninger i forbindelse med sprengningsarbeider langs vegen, bygging av skredoverbygg
m.m. Stengningene antas å ikke vare mer enn en time.
Ulemper for jernbanetrafikken
Utbyggingen av veganlegget, samt ev. omlegging av jernbaneskinner, antas å ikke medføre ulemper for jernbanetrafikken. Veganlegget vil trolig ikke føre til at avganger må
innstilles, såframt det ikke skjer uhell som skader skinnegangen. Ved sprengning må salvene legges til tidspunkt som passer i forhold til togavgangene.
Utslipp til vassdrag i anleggsperioden
Den største forurensningsfaren i forbindelse med anleggsdriften utgjøres av avløpsvann
fra tunneldriving og sigevann fra steinfyllinger. Avrenningsvannet inneholder steinstøv
som kan tilslamme vannet i Rauma i den grad at vannet blir skadelig for fisk og andre
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vannorganismer. Sprengstoffrester som nitrogen/ammonium kan også påvirke naturmiljøet hvis det inngår i avrenningen. Ammoniakk er giftig for dyre- og planteliv.
Grunnet forurensningsfaren skal alt vann fra tunneldrivingen ledes gjennom slam- og
oljeavskillere før det går ut i resipienten. Disse skal dimensjoneres i henhold til regler fra
SFT. Det kan også være hensiktsmessig å i tillegg lede vannet via sandfangskum/sedimenteringsbasseng.
Det er aktuelt å gjennomføre tiltak for å samle opp partikler i vann som renner fra steinfyllinger, for å unngå tilslamming av Rauma. Dette kan gjøres på forskjellige måter. For
eksempel kan det lages et enkelt filter som vannet må renne igjennom eller det kan brukes
siltskjørt. Tiltak for å ta hånd om nitrogen/ammoniakk vurderes foreløpig ikke som nødvendig i og med at Raumas vassføring gir stor fortynningsgrad.
Med de nevnte tiltak, samt krav fra Fylkesmannen, er det ikke grunn til å tro at anleggsdriften skal ha vesentlig negativ innvirkning på fiske- og plantelivet i Rauma.
Konsekvensene er ikke vurdert for hvert enkelt alternativ. Dette er ikke et beslutningsrelevant tema.
3.4.2 Deponi og bruk av overskuddsmasser
Fra planprogrammet: ”Virkningene av massedeponi skal beskrives i forhold til landskapsbilde og eventuelle andre tema”
Foreløpige beregninger viser at alle alternativer gir masseoverskudd. Massene består av
både jord, grus, stein og sprengt fjell. Masseoverskuddet er størst for alternativer som
innebærer tunnel.
Planområdet ligger innenfor Romsdalen landskapsvernområde sone B. Dette innebærer
at området i utgangspunktet er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn
på landskapets art. Både oppfylling, planering og lagring av masse er forbudt. Forskriften
sier imidlertid at forvaltningsstyresmaktene kan gi tillatelse til masseuttak og –deponering i sone B. Det er her snakk om så store mengder med masse at det vurderes som uaktuelt å basere seg på at overskuddsmassene kan deponeres i selve Romsdalen.
Fjellmassene består av vanlig gneis. Gneis er egnet til både vegoverbygning (pukk) eller asfalt, men er mindre gunstig hvis innholdet av glimmer blir for høyt. Det er ikke tatt
noen prøver av steinmaterialet, så om fjellmassene her kan brukes til overbygning/asfalt
vites ikke.
Mer nøyaktige beregninger og forslag til massedeponering må utføres i den videre planleggingen. Planer for disponering av eventuelle overskuddsmasser må utarbeides i samarbeid med Rauma kommune.
I og med at det forutsettes at det ikke skal være noen massedeponier av størrelse innenfor
planområdet, er det forutsatt at ingen av alternativene vil medføre negative konsekvenser
når det gjelder landskapsbilde eller andre temaer.
Konsekvensene er ikke vurdert for hvert enkelt alternativ. Dette er ikke et beslutningsrelevant tema.
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3.4.3 Trafikale konsekvenser
Ingen av alternativene medfører vesentlige endringer av det overordnede vegsystemet.
Vegen følger omtrent samme trase som i dag, og selve vegutbyggingen vil ikke ha konsekvenser for trafikkmengder eller kjøremønster.
Framkommelighet
Framkommeligheten for biltrafikken blir bedre i og med at vegen i alle alternativene blir
litt kortere og får en bedre kurvatur. Dette er konsekvensvurdert under ”kap. 3.2 Prissatte
konsekvenser”.
Bygging av skredoverbygg/tunnel gjør at risikoen for at vegen blir stengt på grunn av ras
reduseres kraftig.
Beboere i planområdet får tilgang til E136 som tidligere. Noen får lengre atkomstveg.
Det vil bli sikret atkomst til alle jordbruksarealer. Der veg legges om, kan gjenliggende
veg brukes som driftsveg.
Det er planlagt planskilte kryssinger av jernbanen i størst mulig grad. Ved Flatmark er det
er forutsatt at det skal være plankryssing, men da med bom og signal. Alternativ A og B
innebærer planskilt kryssing fra gårdene på Skiri til jordbruksarealene som ligger sør for
veg og jernbane.
Planskilt kryssing av jernbanen, ev plankryssing med bom og signal, medfører at framkommeligheten for jernbanen blir bedre. Det vil ikke lenger være nødvendig å kjøre toget
med redusert hastighet på strekningen. Dette medfører at alternativ A, A.1 og B gir bedre
framkommelighet for toget enn alternativ C.
På strekningen har alternativene forbikjøringsmuligheter på følgende steder
Alt A og A.1: Monge, Rygg - Skiri, Flatmark
Alt. B: Mongemoa, Skiri, Flatmark
Alt. C: Monge og Flatmark.
Alt. C innebærer at det blir en strekning på drøyt 4 km uten forbikjøringsmulighet. Dette
er ikke tilfredsstillende.
Trafikksikkerhet
Alle alternativer gir mindre risiko for trafikkulykker enn dagens veg. Dette skyldes i hovedsak at vegen får bedre kurvatur med bedre siktforhold, samt større bredde og sikrere
sideterreng. Dette er konsekvensvurdert under ”kap. 3.2 Prissatte konsekvenser”.
Tunnelalternativene (B og C) antas å være noe sikrere enn rasoverbygg (alternativ A og
A.1), men forskjellen er vanskelig å tallfeste. På 1900-tallet gikk ca 10 ras på de to raspunktene Mongehamrane I og II, og de fleste av rasene var store steinblokker. Størrelsen
på steinblokkene gjør at det er vanskelig å dimensjonere rasoverbyggene tilstrekkelig
for alle tenkelige ras. Tunnelen dekker dessuten en lengre strekning en rasoverbyggene,
hvilket er med på å gjøre de alternativene tryggere.
Planskilt kryssing av jernbanen, ev plankryssing med bom og signal, medfører bedre
trafikksikkerhet.
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3.4.3 Rangering av alternativene – andre konsekvenser
I kategorien ”andre konsekvenser” er det bare ”trafikale konsekvenser” som regnes som
beslutningsrelevante. Tunnelalternativene A og B rangeres først, da de gir best sikring
mot tas. B rangeres foran C fordi B har bedre forbikjøringsmuligheter og at forutsetter
sanering av alle usikrede planoverganger.
Rangering
1
2
3

Alternativ
B
C
A og A.1
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4 Oppsummering av konsekvenser og
anbefaling
4.1 Oppsummering konsekvenser
Alternativenes rangering når det gjelder konsekvenser. Begrunnelsen for rangeringen finnes i kap. 3.2.8, 3.3.7 og 3.4.3.

Prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser
Andre konsekvenser

A
1
4
3

A.1
1
1
3

B
3
3
1

C
3
2
2

4.2 Vegvesenets anbefaling
Alle aktuelle utbyggingsalternativer har negativ nettonytte, og de ikke-prissatte konsekvensene oppveier ikke dette. Dette vil si at prosjektet er ikke er samfunnsøkonomisk
lønnsomt. Statens vegvesen anbefaler likevel at E136 utbygges på strekningen Flatmark
– Monge, da behovet for bedret framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen
utvilsomt er til stede.
Statens vegvesen anbefaler at vegen legges i tunnel på strekningen Monge – Skiri. Tunnel
gir bedre sikring mot snøskred og steinsprang enn rasoverbygg. Det er vanskelig å dimensjonere rasoverbyggene tilstrekkelig for alle tenkelige ras. Tunnelen dekker dessuten en
lengre strekning en rasoverbyggene, hvilket er med på å gjøre de alternativene tryggere.
Statens vegvesen vil ha innsigelse til rasoverbygg.
Forbi Skirigårdene anbefaler vegvesenet at vegen fortsatt skal ligge mellom bebyggelsen
og jernbanen. Å flytte vegen bakenfor bebyggelsen på Skiri medfører negative konsekvenser blant de ikke-prissatte konsekvensene, blant annet kulturlandskap og naturmiljø.
Alternativ C har også dårligere kurvatur, og innebærer at en strekning på drøyt 4 km vil
mangle forbikjøringsmulighet. Statens vegvesen fraråder alternativ C, men vil ikke ha
innsigelse til det.
På nedsiden av Skirigårdene anbefales løsningen som innebærer at veg og jernbane forskyves vekk fra bebyggelsen (A.1). Statens vegvesen fraråder en løsning der vegen flyttes
nærmere bebyggelsen, men vil ikke ha innsigelse til det.
Statens vegvesen anbefaler at det bygges tunnel mellom Monge og Skiri, at vegen
forbi Skirigårdene legges mellom bebyggelsen og elva og at vegen og jernbanen på
denne strekningen forskyves vekk fra bebyggelsen. Vegvesenet anbefaler alternativ
B, med variant A.1 forbi Skirigårdene.

50

E136 Flatmark - Monge. Kommunedelplan med konsekvensutredning

