IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER
2

Landskapsbilde

2.1 Hva er det som skal utredes:
Fra utredningsprogrammet siteres følgende:
”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).”
Framgangsmåten beskrives på denne måten:
-

Definere influensområdet
Beskrive eksisterende forhold, inkl. områdets karakter
Kartfeste og vurdere spesielle estetiske verdier
Verdivurdere kvaliteten på landskapet
Vurdere sårbarhet for inngrep
Beskrive omfang og konsekvenser for landskap; inngrep, synlighet
(nær/fjernvirkning), virkning av foreslåtte avbøtende tiltak etc.
- Beskrive behov for evt. nærmere undersøkelser og behov for miljøoppfølging.
Avgrensning mot andre fagtemaer:
- De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges under landskapsbilde. Landskapets
historiske innhold, forståelsen av historien vektlegges under tema
kulturminner og kulturmiljø.
- De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett
fra vegen og vegens omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes kvalitet som følge av støy, luftforurensing og
lokal klimatiske endringer på grunn av støytiltak, omtales under nærmiljø og friluftsliv.
- De visuelle forhold knyttet til naturlandskap og vegetasjon som visuelt element i landskapet behandles under tema landskapsbilde, mens
artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø.
- Stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av
et område er behandlet under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema
landskapsbilde er det områdenes visuelle kvaliteter som behandles.

14

LANDSKAPSBILDE
2.2 Influensområdet
Tiltakets influensområde vil primært være avgrenset av veggene i de nærmeste landskapsrommene som vegen går i gjennom. Dette vil i hovedsak
være daldraget og små høyder, og i mindre grad åpnere landskap med videre
eksponering.

2.3 Overordnete landskapstrekk
Norge er blitt inndelt i 45 forskjellige landskapsregioner, basert på naturgitte og kulturskapte forhold. Romsdalen tilhører region 23, ”indre bygder
på vestlandet” (Elgersma 1996). Stort sett hele planområdet er en del av
Romsdalen landskapsvernområde som ligger inntil Reinheimen nasjonalpark. Verneplanene ble vedtatt i Stortinget i 2006.
Romsdalen er et dalføre som strekker seg fra Åndalsnes i nordvest til Bjorli
i sør. Dalen har store topografiske variasjoner. I nordvest domineres landskapet av bratte fjellsider og høge fjell med spisse tinder og egger.
De kjente Trolltindene troner 1500 meter over dalen og selve Trollveggen er
Nord- Europas høyeste loddrette vegg med 1000 m. På motsatt side av dalen
reiser Romsdalshorn seg med sine 1550 m.o.h. I planområdet er fjellplatåene på begge sider av dalen noe slakere avrundet på toppen, men platåene
stuper 1100-1300 meter rett ned i dalen.
I planområdet er det fjellene Mongeura og Mannen som er landemerker.
Mannen er en liten bergknabb på Døntefjellet som danner en karakteristisk
figur når man kjører oppover dalen. Fjella danner skarpe siluetter mot himmelen. Det er et vakkert skue om våren når dalen er grønn og det fosser ned
fra fjellsidene som fortsatt er kvite av snø. Dalen oppfattes som et trangt
landskapsrom og er i det aktuelle planområde på sitt smaleste. Det store
overordna landskapsrommet gir følelsen av å være i et storskala landskap.
Fra Monge til Flatmark snevres dalen inn og der er flere små landskapsrom.
Her kan landskapets skala oppfattes som mindre enn i resten av dalen.
Sentralt i dalføret er elva Rauma som er vernet. Elva veksler mellom stryk,
ville fosseparti og flere stilleflytende parti. Et karakteristisk trekk er de mange sidebekkene som faller ned i Romsdalen som høye fosser. Kjente fosser
i planområdet er Mongefossen og Døntefossen. Mongefossen var Nord-Europas høyeste fritt fallende foss, før den ble lagt i rør på 1970-tallet.
Selve hoveddalføret ligger i nordvest-sørøstlig retning, mens i planområdet
ligger dalen i vest-østlig retning. I sørøst er det rolige, avrunda terrengformer med et mer kontinentalt klima med lav årsnedbør og store temperaturgradienter mellom sommer og vinter.
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Dette gir et stort spenn i naturtyper i dalføret, og området inneholder svært
mange ulike vegetasjonstyper. Vegetasjonsmønsteret følger i hovedtrekk
landskapets form, med dyrket mark på slakere dalbunner, bratte og skogkledde fjellsider og åpne og lyngkledde fjellvidder. I Romsdalen finner vi en
stor botanisk variasjon med mange viktige lokaliteter. Dalen er et nasjonalt
viktig kulturlandskap med slåtteenger og naturbeitemarker.
Langs Rauma finner vi avsnørte elvedammer og bakevjer med østlige planterater. På Flatmark - Skiri er det rike edelløvskoger og ved Ryggvatnene
er det gammel furuskog med tilhørende arter. I Romsdalen er det mye rik
blokkmark og store kampesteiner er med og preger det aktuelle planområdet.
Romsdalen har en spredt bosetting fordelt på flere små bygder fra de flatere
partiene i nordvest til fjellbygdene i sørøst. Mye av bebyggelsen ligger langs
og på begge sider av eksisterende veg. Eksisterende vegnett og jernbane
følger på samme vis de overordnende landskapsformene langsetter dalbunnen. Veg og jernbane følger parallelt gjennom store deler av dalføret.
Området på sørsiden av elva i planområdet er preget av store kampesteinsområder, gammel skog og tjern. Området er relativt uberørt.
Romsdalen har vært ei eldgammel og viktig ferdselsåre mellom Vestlandet
og Aust-Norge i mange hundre år og et klassisk turistmål. Gjennom hele
dalen er det rester etter gamle vegfar. Den gamle kongevegen gikk oppover
dalen og er fremdeles tydelig på flere steder.
Hele Romsdalen bærer preg av samspillet med fjell, fosser og kulturlandskap og sammen med bosetting gir dette kontrastfylte og inntrykksrike opplevelser. Dalføret er variert og innholdsrikt og framstår som karakteristisk
for den landskapsregionen det tilhører.
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2.4 Vurdering av landskapets sårbarhet
Videre følger en rask gjennomgang av viktige landskapselementer og vurdering av sårbarhet i forhold til veginngrepet.
Det er utarbeidet tre registreringskart. De belyser landskapselementer som
landskapsrom, barrierer, høydedrag, bratt/kupert/flatt terreng, enhetlig vegetasjon osv.
Landform/terreng
Vurdering av hva som er sidebratt terreng er gjort ved hjelp av skjønn. Når
det gjelder veg på tvers av kotene er svært mye av dette terrenget preget av
store kampesteiner og mye urskog. Dette er områder hvor det er vanskelig å
legge en vei uten at det blir relativt store inngrep.
Elv/vegetasjon
Sårbarheten for deltemaene landform/terreng og vegetasjonsmønster er lik
på mange punkter i området. Der hvor terrenget går over fra flatt til bratt,
men fortsatt er kledd av skog blir sårbarheten til kantvegetasjonen mellom
skog /dyrka mark vurdert høyest. Dette er tilfelle for eksempel vest for gårdene på Skiri. Her fortsetter skogen helt ned til elva, mens fjellsida avsluttes
i ulendt skogsområde ovenfor dagens veg og jernbane. Det er mye skog i
landskapet. Dette gjør at synligheten av en veg kan bli mindre viss inngrepet
gjøres på rett sted og rett måte. Synligheten i landskapet er generelt liten.

Bildet viser en avsnørt del av Rauma elv. Dette skjedde da Raumabanen ble bygd gjennom området.

Langs sørsida av elva er sårbarheten til landform /terrengform sammenfallende med store deler av kantsonen til elva. Kantsonen til Rauma blir vurdert til å ha størst sårbarhet.
Dagens utvikling langs elva er en økende gjengroing av gammel kulturmark. Likevel er det enkelte partier hvor E136 går helt ut i elva og skjærer av den ellers sammenhengende kantvegetasjonen. Kantsonen har et rikt
dyre- og planteliv, og betyr mye for elvelandskapet som helhet. (Hjelset &
Toft, 1992)
Landskapsrom, høydedrag og landemerker
Parsellen er en del av det store landskapsrommet som Romsdalen utgjør.
Dalbunnen danner ett stort landskapsrom der de dyrka arealene og elva blir
gulvet i rommet, mens fjellsidene danner veggene på begge sider av dalen.
Innenfor dette rommet finnes det flere små mer intime rom. Disse rommene
beskrives innenfor de enkelte helhetlige områdene de tilhører.
Dalen avgrenses av fjellrekkene på begge sider. Fjella danner en sammenhengende fjellkjede hvor det bare er Mongeura som står fram som et landemerke. Det er også en liten bergknabb på Døntefjellet som danner en
karakteristisk figur når man kjører oppover dalen. Den fungerer som et orienteringspunkt på hvor langt man er kommet opp eller ned i dalen. Figuren
kalles for ”Mannen”.

Bildet viser Rauma elv og de karakteristiske kampesteinene like ved
Årstallsteinen.
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Enhetlige områder
Planområdet deles inn i enhetlige områder. Planområdet er delt inn på denne
måten fordi dalen tydelig endrer retning her og dette danner landskapsrom
med relativt ensartet vegetasjon og geologimønster. Områdene er: Monge,
Rygg - Kvennagrova, Skiri - Skirimoen, Jetmundhølen, Flatmark.
De enkelte områdene blir vurdert med tanke på verdi (dagens situasjon)
omfang og konsekvens.

Bildet er tatt fra Sørsiden av elva og en kan skimte Skirigårdene bak i bildet.

Bildet til høyre, tatt fra Børa, viser planområdet med Mongehammeren til venstre i
bildet.
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2.5 Verdivurdering

Verdi
Naturlandskapet dominerer i området. Veglinja går i foten på fjellsiden, parallelt med jernbanen, og er svært stiv i linjeføringen. Dette reduserer verdien
av området noe og gjør tilgjengeligheten til elva vanskelig.

0-alternativet: Beskrivelse av dagens situasjon

2.5.1 Inndeling av landskapsområder i planområdet

Den fantastiske elvenaturen med de digre kampesteinene med elva fossene
rundt og de mange kulturhistoriske sporene gir stedet en helt spesiell egenart.
Området skiller seg ut med disse spesielle gode visuelle kvalitetene og har
nasjonal verdi. Deler av området er med i Nasjonal verneplan for verdifullt
vegmiljø.

Se kart Landskapsbilde
Område L1: Monge
Beskrivelse
Området omfatter gården på Søre Monge og opp til Hjellhølen. Dette er den
vestligste delen av parsellen. Gården ligger mellom veg- og jernbanen. Gården er helhetlig i byggeskikken og husene omkranser et opphøyd tun. En
rekke med flotte gamle grantrær er med og gir området karakter. På nordsiden av gården og vegen ligger et dyrka areal med enkelte kampesteiner. Opp
mot fjellsiden i nord ligger det en terrengvifte under Mongefossen. Landskapet er en sand- og furumo som i vest går over i beitemark. Bunndekke er
skogslyng, mose og grasvegetasjon. Under den 2. verdenskrig ble området
brukt til militært anlegg og en kan se rester etter bunkerser og skyttergraver
(Bjørndal, 1998).
Dagens veg ligger i utkanten av furumoa, men tett innpå gårdstunet. Fra
vegen ser en ikke elva på denne strekningen.
Verdivurdering
Områder er definert som spredtbygd strøk. Jordbrukslandskapet med de digre kampesteinene, det enhetlige gårdstunet og alleen av gran gjør området
opplevelsesrikt og representativt for denne regionen med tanke på verdifullt
kulturlandskap. Mongehjellen med flat furumo og relativt åpen skog, nedenfor den bratte fjellsida, skiller seg ut fra de andre områdene hvor terrengforskjellene er større og skogen er tettere. Helhetsintrykket trekkes noe ned
av at en kan se en tydelig tørrlagt Mongefoss i fjellsiden.
		

Liten
Middels
Stor
|-----------------|----------------|-----------------|
p

Liten
Middels
Stor
|-----------------|----------------|-----------------|
p

Bildet viser Monge hvor veg, jernbane og Rauma ligger side om side. Gården Ytter Monge
ligger inneklemt mellom veg og jernbane.

Område L2: Rygg - Kvennagrova
Beskrivelse
Dette området begynner der dalen gjør en tydelig retningsendring og svinger
inn mot Rygg. Langs nordsiden av dagens veg er det en relativ bratt fjellside
med frodig edelløvskog og furuskog. Området på sørsiden av vegen, er en av
de flotteste strekningene i Romsdalen med tanke på nærkontakten bilistene
og togturistene får med elva. Rekkverk og tilgroing langs elva hindrer delvis
utsikten fra vegen mot elva. Dagens trase og jernbanen danner i dag barrierer
mot aktiviteter ved elva, både rent fysisk og visuelt. Elva er på sitt villeste
der den fosser ned mellom kampesteinene som ligger i elva.
”Det er denne tydelige koblinga mellom terreng, ferdsel, veihistorie og andre kulturminner som gjør at landskapet på begge sider av Rauma elv her på
Skiri er svært spesielt i kulturhistorisk sammenheng. Det har gitt seg utslag
i 4 generasjoner med veilinjer, en jernbanetrasè, et vadested, et veiskille, et
byggeårsmerke, diverse hellere som Fantehelleren, kvilesteder, sagn og historier fra området. I elva mellom Utøyna og Hjellhølen har det vært et rikt
teine- og laksefiske” (Bjørndal 1998).
Innenfor området ligger også en avsnørt del av Rauma elv. Det skjedde da
jernbanen skulle bygge spor og laget to demninger for å unngå å bygge bruer. Dette kan ikke ses fra vegen.
Bildet viser området ved Rygg hvor det på 80- og 90-tallet gikk store steinsprang ned på
både veg og jernbane.
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Område L3: Skiri - Skirimoen
Beskrivelse
Området omfatter strekningen fra Utøyan-området til undergangen på Skirimoen. Vegen ligger gjennom hele dette området på nordsiden av jernbanen.
Kontakten mot elva sperres av veg og jernbane.
Fra Utøyan kjører en inn i et åpent kulturlandskapsrom avgrenset av vegetasjon, terrengformer og digre kampesteiner. Steinene som ligger spredt
utover jordene, setter sitt preg på området og danner et kulturlandskap som
er noe annerledes enn det tradisjonelle jordbrukslandskapet.
Dagens veg og jernbane går side om side tvers gjennom dette rommet, og
deler det opp i en nedre og øvre sone. I den nedre er det kulturlandskapet og
nærheten til elva som preger området, mens det i den øvre er gårdsbrukene
som dominerer.
Gårdene ligger i samme retning som dalen og veg-og jernbane. Gårdene
er klassiske tun med våningshus, låve og kårbolig. Tunene har veletablerte
hager. De åpne dyrka arealene gjør at dalen virker bredere i dette området
enn i område 2.
Ved undergangen på Skirimoen åpenbarer det seg en vakker sandstrand når
elva blir lita utpå sommeren. Selv om den ligger svært nærme undergangen
på Skiri, er den likevel avskjermet. Ved undergangen ligger en gård med et
helhetlig bygningsmiljø og gårdstun. Om sommeren vokser det en hekk av
skogskjegg rundt hele gårdstunet.
Verdivurdering
Området er definert som spredtbygd strøk. Det helhetlige og spesielle kulturlandskapet ødelegges i stor grad av den splittelsen dagens veg og jernbane påfører landskapsrommet. Dette reduserer landskapsbildets verdi og
området får middels verdi

Område L4: Jetmundhølen
Beskrivelse
Området strekker seg fra undergangen på Skirimoen til begynnelsen på det
flate landskapet på Flatmark. Fra det åpne området på Skiri har vegen gradvis gått over i et mer lukket terreng hvor dagens veg går på sørsiden av jernbanen og kommer nærmere elva. Terrenget ved Jetmundhølen er preget av
uberørt skog med digre kampesteiner og mye ur.
Rauma elv setter sitt preg på dette området og vegen tvinges over i en krappere kurvatur enn på noen annen del av strekningen. I en av de krappe svingene ligger Jetmundhølen. Her gjør elva en stor bue for å slakke på farten
den har fått fra det smale og høyereliggende partiet ved Kirkefossen. Jetmundhølen er også en viktig gyteplass for laks. Dagens veg følger hølens
form og retning og ligger tett inntil. Denne tilpasningen fra vegens sin side
gjør at dagens inngrep ikke er fremtredende, men steinfyllingen er ikke heldig. Jernbanen ligger på en fylling høyere i terrenget enn veg og elva, noe
som avgrenser rommet mot nord. Kjerkeura som er et høydedrag, er også
med og avgrenser landskapsrommet mot nord.
Verdivurdering
Naturlandskapet dominerer området. Jetmundhølen danner et svært tydelig
landskapsrom og nærheten til elva er stor både for trafikanter og for reisende
på jernbanen. Landskapsrommet er dannet av elvas vannføring nedover dalen og utgjør en viktig visuell kvalitet i området. Området fra undergangen
på Skirimoen til svingen ved Kjerkefossen er relativt spesielt for regionen
med uberørt urskog og digre kampesteiner.
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Område L5: Flatmark
Beskrivelse
Rundt svingen i Kjerkefossen åpner landskapet seg og elva går over i et stort
stilleflytende parti. Her tar kulturlandskapet over med gårder og dyrka areal.
Veg og jernbane ligger parallelt og danner en barriere mellom elva og gårdene på andre siden. Dalen utvider seg med en flat botn og bratte fjellsider
på begge sider. Fra disse bratte sidene faller det flotte fossefall spesielt på
vårparten.
I området opp mot fjellsiden på nordsiden av dalen ligger Kors gamle kirkegård, som er et fornminne fra mellomalderen. Her finner en minst 40 graver, gravsteiner og en kirkegårdsmur (Kommunedelplan for Kulturminner
1995).
Det er ikke bare kirkegården som gir området et historisk sus. I området ligger også den gamle kjerrevegen fra tidlig 1800-, seint 1700-tall. Den gamle
vegen går opp mot fjellfoten i nord og kan følges fra Flatmarksgårdene og
et godt stykke vest om Skirigårdene.
“Vegen er godt vedlikeholdt og det er ei tydelig kobling mellom terreng,
ferdsel, veghistorie og andre kulturminne på et lite og kompakt område.”
(Bjørndal 1998)
Verdivurdering
Området defineres som spredtbygd strøk. Området har et flott kulturlandskap med de spesielle kampesteinene og frodig løvskog med frukttrær. Det
hele rammes inn av de bratte fjellsidene, og de kvite fossefallene er med og
gir området visuelle kvaliteter. Området er representativt for Romsdalen.
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2.6 Omfang og konsekvens - landskapsbilde
Område L1: Monge
Alternativ A
Ny veg vil følge dagens vegtrasè på strekningen med noe utretting i en sving.
Den nye vegen vil utvides i bredden nordover og skjære seg inn i furumoen.
Det er relativt flatt i området, noe som gjør at skjæringene ikke vil bli svært
skjemmende. Utvidelse av vegen forbi gårdstunet vil skje på motsatt side og
vil derfor ha begrenset innvirkning på omgivelsene.
Omfang
Inngrepet i form av ny linjeføring på eksisterende veg vil ha begrenset innvirkning på landskapsbildet. Furumoa som strekker seg helt ned til elva, er
allerede ”kappet” av jernbanen og dagens veg i dag. Eventuelle skjæringer
vil ikke bli høye og kan såes til og således bli en del av det nye landskapet.
Skjæringene vil kunne slakes ut da terrenget i bakkant er relativt flatt.
Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
				
p
Konsekvens: Lite negativt (-)

Alternativ B
Ny veg vil skjære tvers over dyrka mark nedenfor Mongefossen og opp
langs et søkk til den når toppen av platået på Mongemoa. Vegen vil ligge på
fylling hele vegen, noe som begrenser skjæringene i det den stiger opp på
Mongemoa. Tunnelpåhogget rett øst for Mongeelva vil bli gunstig visuelt
sett, da vegen går rett inn i fjell og en slipper lange forskjæringer.
Omfang
Inngrepet med ny vegtrasé vil ha innvirkning på landskapsbilde i området.
Det at vegen er lagt slik at en får minst mulig skjæringer vil bøte noe på
inngrepet. Fyllingene vil ha slak helning over dyrka mark, men vegen vil
likevel føre med seg en oppsplitting av dette spesielle kulturlandskapet.
Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Middels negativ (--)

Område L2: Rygg - Kvennagrova
Alternativ A
Vegen blir liggende parallelt med jernbanen gjennom hele området med minimumsavstanden 9,0 m fra vegkant til jernbanesporets midt. Utbedring av
vegen i området vil gjøre betydelig inngrep. På en strekning over 320 m vil
det være høye skjæringer med det høyeste punktet på 26 m. Skjæringene vil
komme rett ovenfor området ved Årstallsteinen og forringe dette områdets
natur- og kulturverdi. De omtalte skjæringene er antatt å være av jord. Det
blir også flere hundre meter med noe lavere fjellskjæringer. Skjæringene vil
lage sår i landskapet som er synlig for vegfarende, togturister og for turgåere
fra andre siden av elva.

Omfang
Siden ny veg stort sett vil ligge i tunnel har den få innvirkninger på landskapbildet. Tunnelpåhoggets utforming er mulig å få til på en tilfredstillende
måte. Den nye vegen vil ”avlaste” landskapet i området.

Det er nødvendig å sikre vegen mot ras med to enkeltstående rasoverbygg
på strekningen. Rasoverbyggene vil utgjøre store og dominerende byggverk
med en samlet lengde på 376 m.

Avbøtende tiltak:

Omfang
Vegen går gjennom et område med en topografi som er vanskelig forenlig
med vegens stive linjeføring og dimensjonering. At jernbanelinjen ligger parallelt med vegen forsterker den stive linjen. Vegen blir liggende i fjellsiden
og dette gir skjemmende sår i form av høye jord- og fjellskjæringer. Vegen
vil ytterligere forsterke barrieren mot elva.

Stort neg.

Middels neg.

Lite/ingen

Middels pos.

Stort pos.

|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Middels positiv(++)

- Det kan gjøres tiltak på eksisterende veg, slik at denne blir mindre synlig i landskapet; ved for eksempel å smalne den inn og fjerne asfalt.
Alternativ C
Se ovenfor under B.

Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Middels/stor negativt(--/---)
Avbøtende tiltak:
- Skjæringer kan reduseres ved at det mures natursteinsmurer.
- Rasoverbyggene kan tilføre området kvaliteter om det utformes på en
visuelt sett god måte og om det terrengtilpasses og brukes enhetlige
materialer
Alternativ B
Ny veg vil delvis stort sett ligge i tunnel gjennom hele området. Tunnelpåhogget vest for gårdene på Skiri kommer ut i nærheten av Kvennagrova.
Det vil bli nødvendig å legge opp rasvoller i forbindelse med påhogget, men
lange forskjæringer vil kunne unngås. Forutsatt at det gjøres tiltak på dagens
veg vil det at den underordner seg være positivt for landskapsbildet.

Alternativ C
Se under alternativ B

Bildet viser den rasutsatte strekningen på Rygg. Tilpasning til terreng og utforming av ras
overbygg har mye å si for hvordan dette byggverket vil virke på landskapsbildet.
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Område L3: Skiri - Skirimoen
Alternativ A
Lengst vest i området ved Kvennagrova, fortsetter den nye vegen rett fram
parallelt med jernbanen. Her blir det ca 200 m med relativt høye skjæringer
på nordsiden av vegen før vegen kommer innpå dagens veg før gårdstuna på
Skiri. Forbi her er det to alternativer:
Alternativ A: Eksisterende veg utbedres og legges i minimumsavstand fra
jernbanen. Dette medfører flytting/riving av et våningshus.
Alternativ A.1: Jernbanen skyves ca 8 m sørover mot elva og vegen flyttes
deretter.

LANDSKAPSBILDE
Omfang
At vegen legges gjennom et hittil uberørt skogsparti med kupert terreng er
negativt for landskapsbildet. Det er heller ikke gunstig at vegen bak husene
på Skiri blir liggende på dyrka mark og ødelegger det helhetlige og spesielle
kulturlandskapet.
Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Stor negativ (---)

Omfang
Alternativ A: Den stive linjeføringa og nødvendige dimensjonering gjør at
en forsterker oppdelinga av landskapsrommet, hvor en i dag finner et spesielt
kulturlandskap og gårdstun. Jernbanen ligger også som en barriere gjennom
rommet. Veglinja er lite harmonisk med dimensjonene på landskapsrommet
i området og er ikke forankret til landskapets form og elementer.

Område L4: Jetmundhølen
Alle alternativer
De første 300 m østover fra undergangen på Skirimoen vil vegen ha skjæringer på begge sider i varierende høyde med maksimal høyde på 30 m.
Dette er svært høyt og det at en har skjæringer på begge sider vil kunne gi
en ”sjakt” opplevelse av landskapet. Område er svært spesielt med høye
kampesteiner og urskog, noe som gjør terrenget svært uoversiktlig. Det kan
være mulig å få til en bedre landskapstilpasning mot sør hvis det sprenges
bort små høyder eller digre kampesteiner.
I selve Jetmundhølen vil tiltaket delvis erstatte eksisterende veg og en stor
vegsløyfe, fra dagens undergang til Jetmundhølen, vil bli overflødig. Det er
svært positivt for landskapet at vegen fjernes i denne delen nede ved elva.
Ny veg vil bli bygget på en natursteinsmur, noe som vil tilføre området kvaliteter forutsatt at muren bygges av kvalitetsmaterialer og på en fagmessig
måte.
Ny veg vil bli liggende i utkanten av landskapsrommet. I svingen ved Kjerkeura vil den resterende delen av ura som jernbanen har sprengt seg igjennom, sperre for utsikten til elva.

Alternativ A.1: Momentene nevnt ovenfor er også gjeldende her. Den eneste
forskjellen er at i dette alternativet vil det være mer plass mellom bebyggelse og infrastruktur.

Omfang
Første del av vegen vil føre til negative konsekvenser i forhold til store terrenginngrep. I selve Jetmundhølen vil det være en positiv konsekvens at det
bygges en mur framfor den steinfyllingen som er der i dag. En utsprengning
og paralellføring av veg og jernbane gjennom Kjerkeura, vil føre til at det
står igjen en “skalk” av fjellet og virke negativt på landskapsbilde. De høye
skjæringene trekker ned,

Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Middels negativ (--)

Stort neg.
Alternativ B
Se under alternativ A.

Middels neg.

Lite/ingen

Middels pos.

Stort pos.

|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvens: Liten negativ (-)

Alternativ C
Ny veg vil komme ut av tunnelen og deretter gå i en bue nord for bebyggelsen på Skiri. Denne traseén vil ikke føre til samme oppsplitting av landskapsrommet som alternativ A og B, men legge seg i ytterkant innunder
fjellfoten. Forbi gårdene vil den nye vegen skjære gjennom et kupert skogsområde med store kampesteiner. Dette vil gi store terrenginngrep i form av
høye skjæringer.
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Gårdene på Skiri utgjør i dag et av de få “åpne” landskapsrommene i planområdet og veg
og jernbane deler opp landskapsrommet.
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Avbøtende tiltak:
- Skjæringene kan lages med en slakere helningsvinkel enn 1:2, slik at
landskapet oppleves mer ”åpent”.
- Gjenstående skjæring i Kjerkeura kan fjernes, noe som gir bedre linjeføring og landskapsopplevelse.

IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER
Område L5: Flatmark
Alle alternativer
Den nye veglinja vil stort sett ligge i dagens trasé, mellom jernbanen og
elva. Vegen vil få en annen dimensjonering, men vil likevel være harmonisk
med landskapet som her er relativt storskala for å ligge i en så trang dal.
Barrieren mot elva blir forsterket og en må mure i enkelte partier. Forutsatt
at dette gjøres med kvalitet vil ikke denne utvidelsen av vegen være negativt
for landskapet.

LANDSKAPSBILDE
2.7 Reiseopplevelse
2.7.1 En reise gjennom Romsdalen
Det er nødvendig å se reiseopplevelsen gjennom planområdet i en litt større
sammenheng. De fleste som kjører fra Monge til Flatmark kjører gjennom
hele Romsdalen samtidig. Denne reisen er forsøkt beskrevet her:
Hva gjør Romsdalen dramatisk?

Det er planlagt en felles avkjørselsveg for de tre eiendommene på Flatmark.
Denne vegen vil gå parallelt med jernbanesporet, på dyrka mark.

Jeg mener landskapsdramatikk er et viktig stikkord for Romsdalen. Men hva
er det som gjør Romsdalen så dramatisk?

Omfang
Tiltaket har liten/ingen konsekvens da den nye veglinja blir en justering av
dagens linje.

Å komme kjørende ned dalen fra Dombås en dag i mai er en stor naturopplevelse. Den brå overgangen fra det rolige, brede og frodige dallandskapet
på Lesja til de spisse og bratte fjellformasjonene i nedre del av Romsdalen
er slående.

Stort neg. Middels neg. Lite/ingen Middels pos. Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
					
p
Konsekvens: (0)

Fjella som fremdeles er hvite mot den blå himmelen slynger kvite slør nedover fjellsidene ned til dalbunnen, som er blitt grønn og frodig allerede. Den
voldsomme høydeforskjellen mellom den flate dalbunnen og de spisse tindene gjør at en må legge hodet langt bakover for å kunne se dem. Mangelen
på vegetasjon gjør tindene enda mer golde og dramatiske.
Enkelte steder er dalen svært smal, mens andre steder vider den seg ut. Dette
får også følger for Rauma som stedvis er stille stedvis fossende.
Kampesteinene på Skiri er av en slik dimensjon at en ikke helt fatter hvorledes de har havnet der. Og innimellom alt dette er det flekker av kulturlandskap som frodig kontrast til de arrige fjellene som omkranser.
Fra Monge til Flatmark er dalen trang og det er lite bosetting. Landskapsbildet preges av veien, jernbanen ,elva og jordlapper som stikker frem mellom digre kampesteiner. Området oppleves som relativt oppstykket. Det er
få store helhetlig områder, men mange små landskapsrom av ulik karakter
spredt utover.
Det er en stor variasjon i landskapsbildet; kulturlandskap kontra rasområder, furuskog kontra frodige edelløvskoger, og innimellom alt elva med stor
variasjon i sitt løp.
Mari Klauseth Hagen

På veg mot toppen
av Romsdalshorn
en vakker høstdag,
et av Romsdalens
markante klatrefjell.
En kan skimte dalen
i bakgrunnen.

”Samspelet mellom ruvande fjell, fossar og kulturlandskap med beitebakkar, hagar og busetnad er store kontraster og gir store opplevingar. Dalen er eit grenseområde for både natur og kultur av stor verd”.(Fylkesmannen
i Møre og Romsdal)
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IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER
2.7.2 Reiseopplevelse
Det er valgt å se større områder i sammenheng ved vurdering av reiseopplevelse.
Alternativ A og A.1
Monge - Skiri
Vegen går gjennom et av de mest spektakulære områdene på strekningen
med tanke på nærhet og utsikt til vakker elvenatur. Tiltaket vil påføre landskapet store sår og det knyttes usikkerhet til utforming og visuelt inntrykk
av rasoverbyggene. De reisende vil dog fortsatt kunne nyte utsikten til elva.
Reiseopplevelsen vil derfor stort sett ikke endres på denne delen av strekningen.
Skiri - Flatmark
Tiltaket vil ytterligere forsterke oppdelingen av kulturlandskapsrommet
med gårdstun og elvenatur. Dette gjelder i begge alternativer A og A.1. Mot
Skirimoen vil reisen bli omtrent som i dag. Undergangen vil være en ny
jernbanebru med relativt langt og åpent spenn. Dette vil tilføre områder
kvaliteter. Fra undergangen mot Jetmundhølen blir det store skjemmende
skjæringer på begge sider av vegbanen, noe som vil gi en følelse av å kjøre
gjennom en trakt. I Jetmundhølen mot Kjerkesvingen vil vegen bli liggende
noe høyere og således få bedre utsikt mot den flotte Kjerkefossen. En eventuell bortsprenging av gjenstående “skalk” i Kjerkeura vil gi en bedre og
finere reiseopplevelse. Alternativ A gjennom området vil til dels tilføre og
redusere reiseopplevelsen.
Konsekvens: liten til middels negativ (-/--)
Alternativ B
Monge - Skiri
Vegen vil gå inn i urørt terreng ved Monge og rett inn i fjellet. Selve påhugget skal være enkelt i form av at en går rett på fjell. Fram mot påhugget ligger vegen på fylling, noe skjærer den delen som er dyrka i to, og vil virke
som en barriere. Derimot er det postivt når vegen stiger opp mot platået før
påhugget, for da blir skjæringene lavest mulig i det vegen går opp på platået.
Reiseopplevelsen vil bli svært annerledes enn i dag og en vil miste nærheten
til elva og selve tunnelen er uinteressant i en slik sammenheng.
Skiri - Flatmark
Her blir det som ved alternativ A (se ovenfor).
Konsekvens middels negativ (--)
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Alternativ C
Monge- Skiri
Her er det likt med alternativ B

mot vil et åpent rasoverbygg kunne ivareta reiseopplevelsen på denne vakre
strekningen gjennom Romsdalen. Usikkerheten knyttet til utformingen av
rasoverbygget gjør denne vurderingen usikker.

Skiri - Flatmark
En vil med denne linjeføringen få mindre nærkontakt med gårdsbebyggelsen
på Skiri. Reiseopplevelsen vil endres og utsikten fra vegen vil bli rett i en
voll og deretter vil vegen skjære gjennom uberørt terreng, med enkelte større
skjæringer. Dette svekker reiseopplevelsen. Fra Skirimoen til Flatmark følger alternativ C de øvrige alternativene ovenfor.

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
påhoggene vil kunne virke negativt inn, da de bygges i tidligere uberørt terreng. Reiseopplevelsen vil bli betydelig redusert.
Alternativ C vil ha større negative konsekvenser enn de andre fra Skiri til
undergangen på Skirimoen, da den vil gå gjennom kupert uberørt skog.

Konsekvens middels negativ (--)
Samlet konsekvens
Alternativ A
Alternativ A berører i alt 5 landskapsområder. De viktigste konfliktpunktene
ligger i landskapsområdet Rygg- Kvennagrova med stor verdi, hvor tiltaket
får negativ konsekvens (---).Dette skyldes i hovedsak eksponerte skjæringer
som bryter helheten i området 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 middels negative konsekvenser da det vil utgjøre store terrenginngrep (-). Det vil bli en
kvalitetsheving med oppmuring av veg framfor fylling.
Alternativ B
Alternativ B berører i alt 4 landskapsområder. Område 2 berøres ikke da
vegen ligger i tunnel. Omlegging av vegen i tunnel gjør at til nå uberørte
deler vil bli utbygd til vegformål. For områdene L3-L5, se ovenfor under
Alternativ A.
Alternativ C
Alternativ B berører i alt 4 landskapsområder. Område 2 berøres ikke da vegen ligger i tunnel. Omlegging av vegen i tunnel gjør at til nå uberørte deler
vil bli utbygd til vegformål. Område 3 vil bli betydelig berørt og har store
negative konsekvenser for landskapsbilde og reiseopplevelse. For områdene
L4 og L5 se ovenfor.
Rangering
Alle vegalternativene vil i utgangspunktet være negative for planområdet i
mindre eller større grad, siden planområdet ligger i et landskapsvernområde.
Alternativ A kan påføre landskapet store terrenginngrep og sår når vegen
skjærer seg inn i fjellsiden ved Rygg. Større avstand til jernbanen, utvidelse
av bredden på veg og bygging av rasoverbygg er årsaker til dette. Deri-
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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

