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Nærmiljø og friluftsliv

1.1 Hva som skal utredes
Fra utredningsprogrammet siteres følgende:

1.2 Influensområdet

1.3 Årstallsteinen

Influensområdet dekker hele den aktivitetssonen (lekeområder, turterreng,
aktivitetsområder til elv, osv) som påvirkes av tiltaket, med særlig vekt på
områder som blir direkte berørt.

Som en del av vegprosjektet ligger det inne at en skal tilrettelegge for ferdsel og bruk av områdene omkring Årstallsteinen. I dette området er det registrert et vegkulturmiljø med flere historiske veglinjer, og dette er vernet i
Statens vegvesens nasjonale verneplan. Det er laget et eget forprosjekt for
området ved Årstallsteinen. Dette forprosjektet gir føringer for vurderingen
av friluftsområdet NF Årstallsteinområdet og tiltakene i forprosjektet er forutsetninger som ligger til grunn. Tiltaket vil bli inkludert i vegprosjektet.

”Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet
i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, friluftsområder, samt
byrom og parker.”
Følgende forhold skal belyses:
- Influensområde
- Områder som er viktig for nærmiljø og friluftsliv
- Lokale og regionale turområder, hovedsti- og løypenett, utfartssteder
og turmål, samt områder for fritidsferdsel i sjø
- Nære rekreasjonsområder i tilknytning til boområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg
- Opparbeidede og/eller tilrettelagte anlegg og turløyper
- Regulerte friområder og områder som er regulert til spesialområde
friluftsliv eller som er vernet/sikret på annen måte
Reduksjon av utearealenes kvalitet på grunn av lokal luftforurensing, støynivå og/eller støytiltak, omtales under nærmiljø og friluftsliv.
Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget og er derfor ikke med i vurderingen av nærmiljøet. Betydningen dette
har for gjenværende nærmiljø skal vurderes.

Bildet viser et forslag til tiltak i jernbanefyllingen for å øke tilgjengeligheten til områdene
omkring Årstallsteinen.
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1.4 Dagens situasjon:
1.4.1 Nærmiljø
I området fra Monge til Flatmark bor det i dag 10-15 personer. Området har
spredt bebyggelse med totalt 5 gårdsbruk. Det er bare to av gårdene som
driver aktivt jordbruk, mens en tredje har startet med turisme med blant annet elvevandring langs Rauma elv.
Nærmiljøet på gårdene er i stor grad preget av barrierene E136 og Raumabanen. Når innbyggerne skal ned til jordene sine eller Rauma må de krysse
disse barrierene. Enkelte steder er det så smalt mellom veg og jernbane at
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en traktor med tilhenger kan bli stående svært utsatt, mens den venter på at
tog eller bil skal passere. Sikten er heller ikke den beste på noen av overgangene.

Rauma elv og områdene inntil er viktige identitetsskapende elementer i beboernes tilhørighet til området. Her finner vi også noen av de viktigste plassene for tilreisende, for eksempel Årstallsteinen og ”Paradiset”.

De fleste uteområdene knyttet til gårdsbrukene ligger i nærhet av veg og For klatrere fra Romsdalsregionen er de gedigne kampesteinene identitetsjernbane. Det blir dermed vanskelig for barn å utfolde seg fritt. Barna tar skapende
skolebuss til Åndalsnes. Det er ingen busslommer eller gang- og sykkelveg  
på strekningen.
Boligene som ligger langs vegen er utsatt for støy. Støy er en prissatt konsekvens og vurderes derfor ikke her.
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1.4.2 Friluftsliv
Området mellom Monge og Flatmark  kan betegnes som et område for dagsturer og nærområdefriluftsliv, men de siste årene er det også blitt et område
av nasjonal og internasjonal interesse. Det sistnevnte skyldes en oppblomstring av klatreaktiviteter i området.  
De bratte fjellsidene på begge sider av dalen er svært utilgjengelige og det
er derfor dalbunnen med elva som brukes i friluftslivssammenheng. Lokale
innbyggere fra tettstedet Åndalsnes og omegn benytter området til å plukke
bær og sopp, til søndagsutflukt, til å bade og spille strandvolleyball om sommeren, til å klatre på de store kampesteinene eller til å padle Rauma. Men
det er ikke bare de lokale som reiser hit. Det kan være turister som tilfeldigvis stopper fordi de synes området er vakkert, men også mer målrettede
grupper som laksefiskere, klatrere og padlere fra både inn- og utland.
Selv om området har flotte områder med kulturminner og natur, er det likevel svært preget av vegen og jernbanen. Det er ikke et trygt sted å ta med
barna på tur, og det er ingen rasteplasser i området. Det er også svært få
steder det er mulig å parkere bilen. Dette kan være en årsak til at området
ikke benyttes så mye til friluftsliv som forholdene burde tilsi.
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mannen i Møre og Romsdal). Rauma er vedtatt nasjonalt laksevassdrag i
2006.
Jakt
Det er jakt etter elg, rådyr og hjort i området. Hjortebestanden i Rauma er
fortsatt økende i hele kommunen. I øvre deler av Romsdalen er dette mindre
tydelig da området for en stor del er sommeroppholdsområde med langt lavere hjortetetthet enn i andre deler av kommunen. Avskytningen har likevel
økt årlig og var i 2006 på 42 felte dyr. Det har også vært en økning i antall
dyr påkjørt av bil og tog, i hele Romsdalen ble det f. eks. jaktåret 2004/2005
registrert 32 hjorter drept av tog. (Rauma kommune 2006)
Det går flere hjortetrekk gjennom planområdet. Felles for både hjorten og
rådyra er at de har trekkruter langs selve hoveddalføret. Om vinteren holder
de fleste seg i beiteområder i hoveddalen.
Badeplassen (”Paradiset”)
Badeplassen ved undergangen på Skiri blir først ”tørrlagt” utpå sommeren.
Da er dette et flott sted å bade og spille strandvolleyball. Badeplassens spesielle omgivelser er av regional verdi.

Arealene for friluftsliv er relativt små og oppdelt av elva, vegen, jernbanen,
dyrka mark, bebyggelse osv som legger føringer for hvor en oppholder seg.
De arealene som benyttes er derimot svært vakre naturlokaliteter.

Turområder
Området ved Årstallsteinen tilbyr vakker natur og har også flere spor etter
kulturminner. Det går en sti opp fra Flatmark til Døntebotn, men det understrekes at stien er for lokalkjente og temmelig utfordrende for den som ikke
er kjent! (Brukerrapport for Rauma Kommune 1998) Turområdene i fjellsidene er av lokal verdi, mens turområder knyttet til den vakre elvenaturen i
dalbotnen har vesentlig større verdi.
Klatring
I den nedre delen av dalen finner en Trolltindene, Romsdalshorn og Trollveggen som er blant de vakreste og mest særpregete fjellformasjoner i Norge. Hit valfarter fjellklatrere fra hele verden. I planområdet er det ett kjent
fjell når det gjelder klatring, nemlig Mongegygra (1316 m). Om vinteren
er det isklatring flere steder i området: ved Ryggfonna, Utøyfonna, Rangåa
og Kvernbekken. Det er et stadig økende antall klatrere som kommer for å
klatre på kampesteinene på Skiri. Dette kalles for buldring og er en svært
populær gren innen sportsklatring.
Klatreområdene innenfor parsellen regnes å ha nasjonal verdi, da det kommer tilreisende klatrere fra hele landet.
Padling
Rauma nevnes i fylkesmannens database som et varig verna vassdrag av
nasjonal verdi med en fin padlestrekning i den nederste delen.  Strekket fra
Flatmark til Hjellhølen er forbeholdt elvekajakk og innebærer tidvis krevende padling. Akkurat forbi Årstallsteinen er det ikke mulig å padle, fordi
det her går en strøm som er livsfarlig å bevege seg ut i.

Ferdselslinjer for gående og syklende
Det har de siste årene blitt flere og flere som sykler ned Romsdalen. De
følger da stort sett dagens veg gjennom planområdet. Det er relativt mange
gamle ferdselslinjer i planområdet, men de er oppstykket av jorder og bebyggelse og er ikke naturlige områder å bevege seg inn i. Ved 71/2 må en
gå gjennom gårdstunet for å kunne gå inn på den gamle vegen forbi Kors
gamle kirkegård.

Fra Flatmark og oppover dalen er det flotte muligheter for kanopadling.
Padleområdene innenfor planområdet regnes å ha regional verdi.
Se kart Friluftsaktiviteter.

Når det gjelder ferdselslinjer for gående knytter disse seg opp mot drift av
jordbruksarealer, elvevandring, jakt, fiske, klatring, sopp- og bærplukking.
Fiske
Raumavassdraget har lange tradisjoner når det gjelder laks- og sjøaurefiske.
Fluefiske, som før var ukjent i Rauma, ble innført av engelske sportsfiskere
i 1850-åra. Rauma har en lakseførende strekning på 42 km, men elva har de
siste åra vært stengt for fiske. Elva er infisert av gyrodaktylus salaris og det
er liten eller ingen egenproduskjon av yngel i elva.

Bildet viser “Paradiset”, en yndet plass for sandvolleyball når elva er lita.

Elva er åpen for fiske og det fiskes da på fisk som er satt ut etter klekking
på Herje. Rauma elv var lenge en av landets fremste lakseelver og er av den
grunn klassifisert som friluftsområde av nasjonal verdi (Naturatlas, fylkes-
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1.5 Verdivurdering

Rauma elv ved høy vannføring. Bebyggelsen ligger svært nærme dagens
veg og jernbane, som danner barrierer og utrygge omgivelser for utomhusområdet med tanke på små barn. Beboerne benytter området på sørsiden av
veg og jernbane mye i fritiden og i forbindelse med næringsaktivitet.

0-alternativet: Beskrivelse av dagens situasjon

1.5.1 Inndeling av mer definerte områder i planområdet
Se kart Nærmiljø og friluftsliv

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

NF 1.  Område i nær tilknytning til Rauma elv
Beboerne i planområdet har et levende engasjement for å beholde områdene
langs Rauma elv slik de er i dag. Avstanden i luftlinje fra jernbane og veg til
elva er egentlig svært liten, men når en oppholder seg langs elva er en totalt
skjermet fra disse inngrepene. Dette skyldes delvis elva som bruser og det
spesielle terrenget med kampesteiner og fin furuskog. Områdene langs elva
er helt klart de viktigste nærmiljø- og friluftsområdene for de som bor her.
Tilgjengeligheten for tilreisende er noe begrenset av jernbane, veg og dyrka
mark. De tilreisende benytter enkelt punkter som Årstallsteinen (turgåere,
klatrere, fiskere, bilturister), badestranden ”Paradiset” og delvis i forbindelse med klatreområde A (se kart Friluftsaktiviteter). Dette er de områdene
som er viktigst for de tilreisende.
Klatreområde A er det største og viktigste feltet i planområdet. Det er svært
mye benyttet og sesongen strekker seg vår til høst. Stedet har fått stor nasjonal interesse de siste årene.
Liten
Middels
Stor
|-----------------|----------------|-----------------|
p
NF 2.  Årstallsteinområdet
Ved Årstallsteinen er det kommersiell virksomhet i form av naturbaserte
aktiviteter. En av aktivitetene består i å sende folk over ei brusende elv i en
taubane. En annen aktør arrangerer elvevandringer.
Jernbanen og dagens veg danner barrierer og en må forsere dem begge for
å nå ned til området. Området har et stinett som er mye benyttet og ferdselslinjene utgjør en del av elvevandringen i regi av lokal grunneier. Stinettet
benyttes også til å nå gode fiskeplasser, klatrefelt, samt opplevelsesaktiviteter knyttet til elva.
Liten
Middels
Stor
|-----------------|----------------|-----------------|
p
NF 3. Område nord for dagens veg
Områdene nord for husene og nord for vegen er tilnærmet uten inngrep.
Her er det ingen infrastruktur som deler opp området. Det er sju gårdsbruk



NF 5. Jetmundhølen - Flatmark
Området er i dag lite brukt da jernbane og veg danner betydelige barrierer
for både beboere og tilreisende. Området ved Jetmundhølen er en viktig
fiskeplass. Det ligger et gårdsbruk i dette området avstengt fra elva av veg
og jernbane.

Bildet viser “buldring”, en egen gren innen klatresporten hvor en klatrer på store steiner.

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

i området. To gårdsbruk har aktiv gårdsdrift, mens et tredje har startet med
annen næringsaktivitet rettet mot turisme og opplevelse.
Ved Monge er en del av området nord for vegen benyttet av klatrere. Det
foregår også jakt i området.
Bak husene på Skiri er det åpne dyrka arealer og her går den gamle ferdsels
linjen fra seint 1700-tall til tidlig 1800-tall. Beboerne forteller at det er et
viktig nærområde for dem ved for eksempel turgåing, jakt og lignende.
Området videre østover er skog med store kampesteiner og en del kupert terreng. Også her finner vi et klatreområde. Den gamle ferdselsvegen går videre
og helt opp til Kors gamle kirkegård på Flatmark.
Området nord for vegen er lite tilgjengelig for folk og lite benyttet. Den
gamle ferdselslinjen ligger gjemt og det er ingen tilrettelegging med tanke
på parkering o.l i start og endepunkt på vegen. Buldreområdene er benyttet av en god del klatrere, men ikke så mye som område A på sørsiden av
hovedvegen.
Liten
Middels
Stor
|-----------------|----------------|-----------------|
p
NF 4. Skirigårdene
Gårdene på Skiri er en del av det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet som
er registrert i Romsdalen. Jordbruksarealene er preget av de store kampesteinene som ligger spredt utover. Deler av arealene er også oversvømt av
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1.6 Omfang og konsekvenser
1.6.1 Områdene vurdert for Friluftsliv

Alternativ C
Samme vurdering som alternativ B.

NF 1. Område i nær tilknytning til Rauma elv
Alle alternativer
Alternativet vil bare berøre områder i tilknytning til elva ved Årstallsteinen
og fra Jetmundhølen til Flatmark. Disse omtales under egne punkt under.

NF 3. Område nord for dagens veg
Alternativ A
Alternativet følger stort sett dagens veg fra Monge og frem til Rygg, med
noe utbedringer i en kurve. Område nord for vegen fra Monge til Skirigårdene er ikke mye i bruk for friluftslivformål. Området ved Skirigårdene er
under eget punkt.
Alternativet fra gårdene ved Skiri mot undergangen på Skirimoen er stort
sett utbedring av dagens trasé. Fra undergangen går veglinja over i et ulendt
område, ikke benyttet til friluftslivformål, og deretter over til Jetmundhølen
og videre til Flatmark. For sistnevnte del se eget punkt ovenfor.

Omfanget vurderes derfor som intet.
Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p

Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p

Konsekvensen vurderes som liten/ingen konsekvens.

Konsekvensen vurderes som liten/ingen konsekvens (0).

NF 2. Årstallsteinområdet
Alternativ A
Utbedring av parkeringsmuligheter og trygg adkomst til Årstallsteinen inngår i prosjektet. Hvordan utbedringen vil bli gjennomført er avhengig av
hvilket vegalternativ som velges forbi området. Adkomsten til Årstallsteinen blir bedre da det forutsettes at det bygges ei gangbru over veg og jernbane.

Alternativ B
I alternativet går veglinja rett over dyrka mark mot fjellsiden og tunnelpåhogget på Monge. Her ligger det et gammelt vegfar fra seint 1700- til tidlig
1800-tall, som kan benyttes som turveg. Alternativet vil ikke berøre Mongemoa hvor det er klatreaktivitet. Vegen kommer ut igjen og går da inn på
dagens veg før gårdene på Skiri og følger samme trasé som Alt. A.

Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p

Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p

Konsekvensen vurderes som middels positiv konsekvens (++)

Konsekvensen vurderes som lite/ingen konsekvens (0).

Alternativ B
Ved Årstallsteinen vil det med dette alternativet bli en mye bedre situasjon
enn i dag. Trafikken vil nå gå i tunnel forbi dette området. Det kan være aktuelt å skilte med attraksjon og avkjøring/omkjøring via denne vegen.
Det er likevel slik at en må krysse jernbanen for å komme til selve attraksjonen. Derfor er det også i dette alternativet lagt inn ei gangbru over veg og
jernbane. Det blir mulig å bruke dagens veg som sykkelveg.
Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvensen vurderes som stor positiv konsekvens (+++)

Tegningen er en prinsipptegning for ei gangbru over veg og jernbane ved Årstallsteinen.
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Alternativ C
Alternativet vil gå gjennom urørt terreng øst for gårdene på Skiri. Området
er svært spesielt med kampesteiner store som hus. Det er furuskog og noe
kupert terreng i området. Deler av området benyttes til buldreområde (Område B, se kartet Friluftsaktiviteter).
Lengre opp mot fjellfoten går gamlevegen fra 1700-1800-tallet som nyttes
til turveg av beboerne i området. Denne turvegen vil bli liggende utenfor
traséområdet.
Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Vurderes som middels negativ konsekvens (--)
NF 5. Jetmundhølen - Flatmark
Alternativ A
På strekningen fra Jetmundhølen til Flatmark stasjon vil vegen bli en utbedring av dagens trasé. Dagens veg danner en barriere for bruken av området
i dag. Det er spesielt fiske som er aktuelt i området. Vegen gjennom Jetmundhølen er planlagt med en ”fiskesti” på utsiden. Dette vil øke tilgjengelighet og trivsel for opphold i området.

Bildet viser Jetmundhølen. Langs denne vegfyllingen skal det bygges en fiskesti på utsiden av
den nye vegen

Området fra undergangen på Skirimoen og til Jetmundhølen, som er område
i nær tilknytning til elva, vil bli fristilt fra vegformål.
Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Vurderes som stor positiv konsekvens (+++)

Alternativ B
Samme som alternativ A.
Alternativ C
Samme som alternativ A.

Fiskesti

10
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1.6.2 Områdene vurdert for Nærmiljø
NF 4. Skirigårdene
Alternativ A
Ved Skirigårdene har alternativ A to varianter:
A: Eksisterende veg utbedres og legges i minimumsavstand fra jernbanen.
A.1: Jernbanen skyves ca 8 m sørover mot elva og vegen flyttes deretter.
Omfang A: Våningshus, på gård med aktiv drift, vil bli revet/flyttet. Boligen vil bli plassert lengre nord opp mot dyrka mark og fjellsiden. Låven
vil bli liggende nærmere vegen noe som vil vanskeliggjøre driften i dag
og videre utvikling. ������������������������������������������������������
Et lite gammelt hus, tidligere smie og bryggerhus, må
fjernes. ��������������������������������������������������
Riving/flytting av hus er en prissatt konsekvens.
Ved nabogården vil vegen kommer nærmere innpå både hus, låve og kårhus.
Det må bygges en ny driftsovergang over både veg og jernbane ned mot
jordbruksarealer og hytte mot elva. Denne overgangen er tenkt som ei bru
vest for bebyggelsen på et tydelig høydedrag.

Alternativ C
I dette alternativet er det lagt ny veg over dyrka mark bakom husene på gårdene på Skiri. Den nye traséen vil omtrentlig følge den sørligste høgspentlinjen. En barriere mot områdene ved elva vil bli fjernet, selv om jernbanen
fortsatt vil ligge der. Beboerne vil miste noe dyrka mark og muligheten til
friluftsliv langs vegen fra 1700-1800-tallet. Det vil bli en driftsundergang
mot arealene på baksiden. Bebyggelsen vil bli liggende ”innesperret” mellom veg og jernbane, men vil kunne oppleve at tunene er skjermet for trafikkstøy.
          Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p

NF 5. Jetmundhølen - Flatmark
Alle alternativer
På Flatmark innebærer planen at vegen blir liggende i samme trase som
i dag, forbi de tre gårdstunene. Det er foreslått en felles avkjørsel og -atkomstveg. Denne er foreslått lagt på baksiden av 71/3 og 71/4. En slik plassering vil gjøre det enklere å støyskjerme utearealet mellom bygningene og
jernbanen.
Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                                            p                        
Konsekvens liten/positiv (+)

Vurderes som middels positiv konsekvens (++).
Avbøtende tiltak
- Ferdsel som før skjedde på vegen fra 1700-1800-tallet kan nå skje på
en innsmalnet dagens veg.

Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Vurderes som stor negativ konsekvens (---).
Omfang A.1: En forskyving av jernbanen sørover mot elva vil gjøre at nyvegen anlegges lengre vekk fra gårdstunene enn dagens veg er i dag.  Trivsel
i uteområdene i tilknytning til boliger vil bli bedret. Det kan bli mulig å
benytte dagens overgang over jernbanen rett sør for gårdene. Dette gjelder
også for overgangen lengre øst i skogsområdet.
    Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
p
Konsekvensen vurderes som liten positiv konsekvens (+).
Bildet viser dagens avkjørsel til gården lengst øst i planområdet. Her er det svært trangt
og vanskelige siktforhold.

Alternativ B
Samme som alternativ A ovenfor.
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Alternativ A og B

Bildet viser en av gårdene på Skiri som vil bli svært berørt med alternativ A. Huset på
bildet vil da bli revet/flyttet og vegen vil komme svært nærme fjøsen.

Alternativ A.1

Bildet viser den andre gården på Skiri, hvor vegen kommer nærmere både våningshus og
låve ved alternativ A.

Alternativ C
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1.7 Oppsummering
1.7.1 Samlet vurdering av konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv
Alternativ A og A.1
Alternativet følger stort sett dagens vegtrasé. I og med 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.

Alternativ  C
Alternativ C følger alternativ B på stort sett hele strekningen, bortsett fra
strekningen Skirigårdene til Skirimoen. Her vil den nye vegen bli liggende bak bebyggelsen på Skiri og følge dagens kraftlinje og gammel veg fra
1700-1800 tallet til den krysser friluftsområde med klatrefelt (B) ned til ny
bru ved Skirimoen.
En omlegging av vegen bakom husene vil føre til et betydelig bedre utomhusmiljø og gjøre barrierene mot områdene ved elva mindre.

Ved Skirigårdene vil alternativ A forverre situasjonen for beboerne siden vegen kommer nærmere. Vegen vil  bli en enda større barriere og bringe med
seg ytterligere støyproblemer.

1.7.2 Rangering
Alle alternativene følger samme trasé fra Flatmark til Skirimoen. På denne
strekningen er den nye vegen vurdert som positiv i forhold til nærmiljø. For
friluftslivet vil det være svært positivt at en får frigjort en del av området
(deriblant området ved badeplassen) fra trafikkareal. En fiskesti i Jetmundhølen og Kjerkefossen vil være en vesentlig forbedring enn dagens forhold
for fiskere og andre i området.
For alle alternativer vil situasjonen ved Årstallsteinen bli forbedret i større
eller mindre grad, forutsatt bygging av ei gangbru. Tunnelalternativene (B
og C) er mer positive enn A.
Forbi gårdene på Skiri vil Alternativ A.1 være positivt da vegen kommer
lengre vekk fra bebyggelsen i forhold til i dag. Alternativ A vil føre til at det
ene bolighuset blir revet/flyttet.

Tiltak i form av flytting av bolighus og støyskjerming vil kunne bedre 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 C vil føre til at bebyggelsen blir liggende mellom veg og jernbane. Det vil være svært positivt for utomhusmiljøet at trafikken går bakenfor
og en kan skjerme seg for innsyn.

Alternativ A.1 forskyver jernbanen lengre mot elva slik at den nye vegen
kommer noe lengre vekk fra bebyggelsen enn dagens veg. Omgivelsene
knyttet til gårdstunene vil bli forbedret med tanke på støy og lignende. Veg
og jernbane vil likevel bli liggende som barrierer for benyttelse av friluftsområdet langs elva.

Se kart Verdivurdering Nærmiljø og friluftsliv
Friluftsliv

Forutsatt bygging av en fiskesti langs med nyvegen i Jetmundhølen, vil forholdene for friluftsliv bli bedret i området. Den nye vegen frigjør også noen
områder mot elva mellom Jetmundhølen og ny jernbanebru, som er egnet
for friluftslivsformål.

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

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 fra tunnelpåhogg i vest
for gårdene på Skiri til gården på 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
ytterligere berørt av ny veg.

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.

Forholdene knyttet til strekningen fra Flatmark til Skirigårdene følger vurderingen under alternativ A. Forbedringen til tilkomst mot områdene ved
Årstallsteinen og elva vurderes som svært positivt, samt at dagens veg kan
bli benyttet som turveg i et naturskjønt område.
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Navn

NF 4

Skirigårdene og Skirimoen

M

---

+

---

++

NF 5

Jetmundhølen - Flatmark

M

+

+

+

+

Samlet konsekvensvurdering

---

+

---

++

Rangering

3

2

3

1
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