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FORORD 

 

Statens vegvesen har, i samarbeid med Rauma kommune, starta opp arbeid med 

reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning for strekningen E136 Flatmark - 

Marstein. Kommunen er planmyndighet, og Statens vegvesen Utbygging er tiltakshaver og 

forslagsstiller for vegplanen. 

 

Vegprosjektet er så stort at det utløser krav til konsekvensutredning. Et planprogram skal da 

ligge til grunn for planarbeidet og konsekvensutredningen. 

 

Forslag til planprogram lå ute til høring i seks uker med høringsfrist 23. april 2019. Mottatte 

merknader ble behandlet av Statens vegvesen. Rauma kommune fastsetter endelig 

planprogram med høringsuttalelser. 

Planprogrammet var, etter gjennomført høringsperiode og merknadsbehandling i 2019, 
ferdig revidert og klart til oversending til Rauma kommune for behandling og godkjenning.  
 
Den 30. oktober 2019 søkte Statens vegvesen ved Vegdirektoratet til Samferdsels-
departementet om økt styringsmål (kostnadsramme) og bruk av statlig plan. Dette medførte 
at planarbeidet stoppet opp. Bakgrunnen for søknaden om heving av kostnadsramma var at 
nye kostnadsoverslag for prosjektet hadde avdekt at kostnadene hadde økt fra kr. 950 mill. 
(2017-kroner) til kr. 1350 mill. (2019-kroner) for rimeligste alternativ.  
 
I tillegg var det søkt om bruk av statlig plan. Dette var grunngitt med at planområdet er 
preget av nasjonale og regionale interesser, som blant annet laksevassdrag, landskapsvern, 
kulturminner og jernbane. Det var vurdert som sannsynlig at saka uansett vil ende hos 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet som innsigelsessak. 
 
Samferdselsdepartementet svarer på dette i brev av 26. juni 2020. Departementet skriver at 
for at planarbeidet ikke skal stanse opp gir de tilslutning til at Statens vegvesen kan fortsette 
sitt arbeid. Statens vegvesen vil derfor fortsette arbeidet med Rauma kommune som 
planmyndighet inntil noe annet eventuelt blir bestemt.  
 
Når det nå er gitt klarsignal til at planlegginga kan fortsette, vil Statens vegvesen fremme ett 
nytt alternativ mellom Flatmark og Skiri. Denne veglinja har fått benevnelsen alternativ 4. 
Rauma kommune har administrativt gitt sin tilslutning til at Statens vegvesen kan revidere 
planprogrammet, og at planprogrammet må ut på høring til berørte grunneiere, interesse-
organisasjoner og offentlige høringsorgan. Det vil bli gjennomført ett informasjonsmøte i 
høringsperioden. Det blei avholdt opent informasjonsmøte den 1. september 2020, jf omtale 
i merknadsdokumentet (til eige bruk). 
 
Statens vegvesen vil sende planprogram på ny høring med minst 6 ukers høringsfrist. De 
innspill som Vegvesenet har mottatt tidligere i planprosessen vil følge saka videre. Det skal 
ikke være nødvendig å gjenta dette. 
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Dokumenter er å finne på prosjektets nettside: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136flatmarkmarstein samt på Rauma kommunes 
hjemmeside, www.rauma.kommune.no. 
 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: 

Statens vegvesen v/prosjektleder Rolf Arne Hamre,  
e-post: rolf.hamre@vegvesen.no, tlf. 22073000 / 909 22 459 
eller planleggingsleder Gisle Fossen, 
e-post: gisle.fossen@vegvesen.no, tlf. 22073000 / 975 11 892 

Rauma kommune v/Jan Petter Vad, 

 e-post: jan.vad@rauma.kommune.no, tlf. 71166633 

 

Innspill og merknader skal sendes senest innen 7. september2020 til: 

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

E-post: firmapost@vegvesen.no 

 

Molde, 8. juli 2020 

 
  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136flatmarkmarstein
http://www.rauma.kommune.no/
mailto:rolf.hamre@vegvesen.no
mailto:gisle.fossen@vegvesen.no
mailto:jan.vad@rauma.kommune.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
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1 INNLEDNING 

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å 

utarbeide en reguleringsplan med konsekvensutredning for utbygging av ny E136 på 

strekningen Flatmark - Marstein i Rauma kommune. Statens vegvesen vil som tiltakshaver 

utføre det praktiske planarbeidet. Kommunen er planmyndighet og godkjenner planen. 

Som forarbeid til planarbeidet er det utarbeidet et planprogram (dette dokumentet) som 

skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn som en del av varsel om oppstart. Det 

er mulig å komme med innspill til både planprogrammet og oppstartsvarselet. 

I neste omgang skal forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, planbeskrivelse, 

kart og bestemmelser legges ut til offentlig høring slik at berørte parter og interesserte på 

nytt kan komme med innspill og merknader. Planen blir også sendt til statlige og 

fylkeskommunale instanser for uttale.  

2 KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM 

Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 gir rammer for å avgjøre om en plan skal 

inneholde en konsekvensutredning. Formålet med forskrifta er å sikre at hensynet til miljø 

og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, 

og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.  

Investeringskostnaden med ny E136 Flatmark-Marstein vil ligge over 750 millioner. I tillegg 

ligger deler av strekningen innenfor Romsdalen landskapsvernområde. Begge disse 

forholdene gjør at planen må konsekvensutredes. Deler av strekningen er fra før utredet i 

kommunedelplan for Flatmark-Monge. Hele strekningen må imidlertid utredes samtidig, og 

det kan også tenkes at ny reguleringsplan på strekningen vil avvike noe fra de to tidligere 

planene. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle 

området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete 

planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal 

beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det 

skal også gjøres rede for planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, 

spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. 

Videre skal planprogrammet redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i 

konsekvensutredningen. Det skal beskrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal 

benyttes i utredningene for å fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. 

Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i 

samsvar med planprogrammet. 
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3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

3.1 Bakgrunn for planarbeidet 

E136 mellom Dombås og Ålesund er det viktigste vegsambandet mellom det indre østlands-

området og Møre og Romsdal/nordre del av Vestlandet.  

Strekninga Flatmark – Marstein utgjør i dag en av flere flaskehalser på europavegen. Vegen 

har for liten vegbredde og store deler av strekninga er uten midtlinje. Det er også til dels 

svært dårlig kurvatur, og da spesielt horisontalkurvatur. Dette medfører at fartsnivået blir 

vesentlig lavere enn fartsgrensa, spesielt for tunge kjøretøy. På strekninga er det en 

undergang under jernbanen der verken vegbredde, fri høyde eller horisontalkurvatur 

tilfredsstiller krava i normalene. Deler av strekninga er utsatt for ras. Noen steder ligger 

boliger nær eksisterende veg, og utløser krav til støyvurderinger.  

I perioden 2009-2018 har det skjedd 7 ulykker på strekningen. Av disse skjedde fire i kurvene 

fra Skirimoen til Flatmark. Den ene ulykken ved Flatmark var dødsulykke med tung 

motorsykkel. Ved Marstein (Medalen/Trøa) har det vært to ulykker på rettstrekning, en 

enslig utforkjøring og en møteulykke. Den siste ulykken hadde alvorlig skadegrad. 

 

Figur 3.1.1 Ulykker 2009-2018 

To gjeldende planer dekker strekningen. Kommunedelplan E136 Flatmark-Monge ble 

godkjent i 2008. Reguleringsplanen for E136 Monge-Marstein ble godkjent i 2003. 

For strekningen Flatmark-Monge må det lages reguleringsplan, og det er valgt å inkludere 

strekningen Monge-Marstein. Dette skyldes i hovedsak at gjeldende reguleringsplan 

inneholder løsninger som ikke er i samsvar med dagens vegnormaler, men også at planen er 

eldre enn 10 år og ikke kan brukes som ekspropriasjonsgrunnlag i tilfelle det viser seg 

nødvendig. I tillegg er det ønskelig å legge til rette for en vegklasse med større fart enn det 

kurvaturen og løsningene i gjeldende plan tillater.  
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Utbedring av strekningen er i NTP (Handlingsprogrammet) foreslått med 760 millioner i 

perioden 2018-2023 og 210 mill. i perioden 2024-2029. 

3.2 Planområdet 

3.2.1 Strekninga Flatmark-Marstein 

Figur 3.2.1 Avgrensing av reguleringsstrekningen Flatmark - Marstein 

Vegparsellen strekker seg fra Flatmark (Hp 01 km 18,7) til Marstein (Hp 01 km 27,15). 

Lengden av strekningen er ca. 8,45 kilometer. Figur 3.2.1 viser grovt avgrensingen av 

planområdet. I figurene 3.2.2.1-4 er planområdet vist i mer detalj i fire utsnitt. Samlet 

detaljkart over planområdet ligger ved planprogrammet. Flyfoto over denne delen av 

Romsdalen er vist i figur 3.2.3.1. 
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3.2.2 Avgrensing av planområdet 

 
Figur 3.2.2.1  Planområde Marstein-Monge 
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Figur 3.2.2.2  Planområde Monge-Rygg (stiplet blå linje) 

 

Figur 3.2.2.3  Planområde Skiri-Skirimoen (Det skal ikke gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor det 

grønne stiplede området på Skiri sør for jernbanen)  
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Figur 3.2.2.4 Planområde Skirimoen-Flatmark 

Området som er vist med blå stiplet linje i figurene 3.2.2.1-4 er større enn avgrensingen det 

konkrete planforslaget vil få. Vi har tatt godt i når vi har dratt opp avgrensingen, for å unngå 

senere utvidelser av planområdet. I tillegg til å sikre framdrift, bidrar dette også til å sikre en 

bredere medvirkning fra berørte parter. Området vist med grønn stiplet linje på figurene er 

avgrensing av arkeologiske registreringer. 

3.2.3 Arealbruk 

 
Figur 3.2.3.1 Flyfoto over Romsdalen 

 

Dagens arealbruk i området er i hovedsak landbruksformål, vekslende mellom dyrka 

områder med gårdstun og utmark. Ved Marstein ligger noen boliger mer konsentrert. 

Jernbanen går mer eller mindre parallelt med E136 på hele strekningen. Ved Skirimoen 

krysser bane over veg. Ellers er området preget av elva Rauma og det dramatiske 

fjellandskapet i Romsdalen. Natur- og kulturverdier m.m. i området blir nærmere beskrevet i 

kapittel 5 om utredningstema og problemstillinger. 
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3.3 Målsetting for planarbeidet 

3.3.1 Prosjektmål 

Samfunnsmål 

Målet er at dette prosjektet skal bidra til færre trafikkulykker og bedre framkommelighet på 

europavegen gjennom Romsdalen. For europavegen er det viktig å redusere reisetid og 

ulykkesrisiko. I tillegg er det viktig at både gods- og persontransport på forhånd kan vite hvor 

lang tid de trenger på strekninga. Faren for skred inn på vegen skal reduseres. Det er også et 

mål at ny veg skal ha god landskapstilpasning og gi en vesentlig reduksjon i støy og andre 

nærføringsulemper for de som bor nær eksisterende veg.  

Det er et overordnet mål i alle vegprosjekt å bedre framkommeligheten for gående og 

syklende. I dette prosjektet er det et viktig mål å utnytte vegsløyfer som går ut av bruk til å 

etablere en sammenhengende sommertrasé for myke trafikanter. 

Det er mange verneinteresser i området, blant anna Kors gamle kirkested, Romsdalen 

landskapsvernområde, vern av vegmiljø inkludert eksisterende E136 Flatmark-Monge, vern 

av Rauma elv etter verneplan IV med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, nasjonalt 

laksevassdrag mv. Det er et overordna mål at inngrep i verneinteressene blir minimaliserte.  

I planfasen må valg av løsninger vurderes opp mot tiltak som gir minst mulig inngrep, slik at 

verneformål og verneverdier ikke blir vesentlig forringet (landskapsvern, verneplan for 

vassdrag, naturtypelokaliteter, verdifullt kulturlandskap og automatisk freda kulturminner). 

Effektmål 

• Redusere tallet - og alvorlighetsgraden på ulykker. 

• Bedre framkommelighet for alle trafikanter, og være en trafikksikker veg uten nedsatt 
fartsgrense. 

• Reduserte tids- og kjøretøykostnader. 

• Ha god tilpassing til terreng og verdier i landskapet. 

• Redusere tallet på boliger som er utsatt for støy- og støvplager. 

• Legge til rette for framtidig utnyttelse av naturressursene og skjøtsel av 
kulturlandskapet. 

 

3.3.2 Overordna mål for transportsystemet 

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 har ellers satt overordnede mål for transportsystemet. 

Disse målene vil ligge til grunn for planarbeidet.  
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Figur 3.3.2.1: Anbefalte hovedmål og delmål hentet fra NTP 

3.4 Valg av vegstandard 

Trafikken på strekninga er i hovedsak gjennomgangstrafikk. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på 

strekninga var på om lag 2000 kjøretøy/døgn i 2019. Av dette var om lag 28 % lange kjøretøy 

(total lengde > 5,5 meter). Sommerdøgntrafikken er vesentlig høyere enn årsdøgntrafikken, 

kanskje så mye som 8-900 flere kjøretøy. Det er stort sett 80-sone på strekninga, men på 

Marstein er det ei 800 meter lang 60-sone. 

Vegstandarden som er aktuell for dette planarbeidet vil være H1 Nasjonale hovedveger, ÅDT 

< 6000 og fartsgrense 80 km/t. Fartsgrense 90 km/t kan være aktuell på strekninga. 

Sammenlignet med dagens situasjon vil det bli færre kryss. Dimensjoneringsklassene er 

nærmere beskrevet i Håndbok N100, se www.vegvesen.no. 

 

Figur 3.4.1  Tverrprofil H1 - 9,0 meter vegbredde (mål i m). Kjørefeltene skal skilles med forsterket 

midtoppmerking. 

 

 

Tunneler skal utformes med tunnelprofil T9,5 med forsterket midtoppmerking (Håndbok 

N100).  

http://www.vegvesen.no/
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Figur 3.4.2  Tunnelprofil T9,5 med fri høgde på 4,60 (mål i m). 

 

4 RAMMER OG UTFORDRINGER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Planstatus for området 

4.1.1 Kommuneplan for Rauma 

Kommuneplanen for Rauma fra 2003 viser at E136 fra Flatmark til Monge ligger i LNF 

(Landbruk, natur og friluftsliv) sone 2 uten åpning for spredt utbygging. Fra Monge til Kors 

kirke ligger E136 i LNF sone 4 med åpning for spredt utbygging.  

 

Figur 4.1.1  Utsnitt av kommuneplanen for Rauma 
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4.1.2 Kommunedelplan Medalen 

Ved Marstein er E136 omfattet av kommunedelplan for Medalen fra 1995. Ved Marstein er 

det satt av bl.a. areal til skole, forretning, industri, allmennyttige formål (ungdomshus) og 

boliger. Kommunedelplanen viser også ei veglinje for omlegging av E136. 

 

 

Figur 4.1.2  Kommunedelplan for Medalen 

 

4.1.3 Reguleringsplan Medalen 

Reguleringsplan for Medalen godkjent 1984 

 

Figur 4.1.3  Reguleringsplan for Medalen 
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4.1.3 Planer for E136 

For selve E136 er det to gjeldende planer som dekker strekningen. Kommunedelplan E136 

Flatmark-Monge ble godkjent i 2008. Denne kommunedelplanen ble konsekvensutredet. 

Vedtatt veglinje er vist i figur 4.1.3. Stiplet linje er tunnel forbi Rygg. 

 
Figur 4.1.3.1  Kommunedelplan E136 Flatmark-Monge. 

Ved Nordre Flatmark og langs Jetmundhølen er det i kommunedelplanen fra 2008 skissert 

inn ei løsning med fiskestier. Av skissa vil både ny veglinje og stiene måtte anlegges ut i 

Rauma. Det kan vere aktuelt å erstatte fiskestien med turveg med bredde 2 m. Denne 

turvegen vil ligge i samme plan som hovedvegen. Bakgrunnen for dette er å få til 

sammenhengende turveg for gange og sykkel som skal være et sommertilbud uten 

vintervedlikehold. 

 
Figur 4.1.3.2 Fiskestier langs elva ved Nordre Flatmark og Jetmundhølen, jf. kommunedelplan fra 2008. 

 

Fra Monge til Marstein ble det vedtatt en reguleringsplan i 2003. Denne har ikke vært 

konsekvensutredet. En oversiktstegning av vedtatt plan er vist i figur 4.1.3.3. Ny veg går i 

tunnel gjennom Mongehammaren, og deretter langs fjellfoten nord for dagens veg fra Kors 

kirke til Marstein. 
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Figur 4.1.3.3 Oversiktstegning reguleringsplan E136 Marstein-Monge 

 

4.2 Verneinteresser  

4.2.1 Vern av Rauma elv 

Raumavassdraget ble vernet mot kraftutbygging etter Verneplan IV i 1993. Det er også 

fastsatt rikspolitiske retningslinjer for forvaltningen av vannstrengen og viktige deler av 

nedbørfeltet. Her framgår det at det er viktig å unngå tekniske inngrep som kan redusere 

verneverdien av slike vassdrag.  

4.2.2 Nasjonalt laksevassdrag 

Rauma er også nasjonalt laksevassdrag. St.prp. nr. 32 (2006-2007) gir retningslinjer for 

forvaltningen av de nasjonale laksevassdragene, og særlig relevant for planarbeidet er at 

elveløpet ikke må endres, og at kantvegetasjon ikke bør fjernes på lengre strekninger.  
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4.2.3 Forvaltningsplan for Istra- og Raumavassdraget 

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. 

4.2.4 Romsdalen landskapsvernområde 

Fra Flatmark til Monge ligger E136 i Romsdalen landskapsvernområde (sone B). Områda 

definert som sone B er de områda som ligg under 200 moh fra og med all dyrka mark på 

Lyngheim og opp til Verma (ved Foss). Landskapsvernområdet grenser mot Reinheimen 

nasjonalpark i sør. Etter verneforskriften § 3, punkt 1.3, bokstav m, kan Rauma kommune 

Reinheimen nasjonalparkstyre gi tillatelse til omlegging og opprusting av riksveg/europaveg. 

Forvaltningsplanen har fastsatt følgende retningslinje for dette:  

 

«Jernbana og europavegen må følgje eksisterande trasé gjennom landskapsvernområdet. Berre heilt 
nødvendige omleggingar og opprustingar for å tilfredsstille krav til sjølve vegen/jernbana eller for å 
unngå rasutsette område skal tillatast etter søknad. Det er spesielt viktig at ein tek omsyn til 
elveløpet og bevaring av dette jf. verneformålet i sone B, og til at område utan større tekniske 
inngrep skal bli skjerma mot nye utbyggingar.» 

 

 
Figur 4.2.4.1 Kartutsnittet viser vestlig avgrensingen av landskapsvernområdet (skravert grønt) gjennom 

planområdet. Fra Monge og oppover dekker landskapsvernområdet begge sider av dalføret. 

 

4.2.5 Verdifullt kulturlandskap 

Romsdalen er registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap (Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, landbruksavdelinga og miljøvernavdelinga, 1999). 

4.2.6 Verdifullt friluftsområde 

Hele planområdet, unntatt Monge, er registrert som nasjonalt verdifullt friluftsområde 

(Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1995). 

4.2.7 Raumabana 

Raumabana er med i Jernbaneverkets (Bane NOR SF) vernekategori C; dvs. at det skal 

utarbeides en tradisjonsbasert veileder for bana, men at det ikke foreligger lovhjemlet vern 

av bana. 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Reinheimen/Dokumentarkiv/Forvaltningsplan/
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4.2.8 Nasjonal verneplan 

I Statens vegvesens Nasjonal Verneplan (2002) er Flatmark-Skiri med som verdifullt 

vegkulturmiljø. De ulike vegene fra de ulike tidsperiodene er freda. Den freda strekninga av 

E136 går fra Flatmark til Mongebrua. 

4.2.9 Automatisk freda kulturminner 

Kors gamle kirkegård ved Flatmark og restene av en ridesti på Skiri er begge automatisk 

freda. Rapporten «Kulturhistoriske registreringer i Romsdalen» (1998) ble utført for Statens 

vegvesen i forbindelse med opprustinga av europavegen E136. 

 

4.3 Planmessige utfordringer  

Utgangspunktet for planarbeidet er de godkjente planene, jf. 4.1. En rekke problemstillinger 

gjør det imidlertid utfordrende å følge disse på alle deler av traséen innenfor bevilgningene i 

NTP. Det er derfor behov for å vurdere flere alternativer for ny E136.  

• Ny E136 mellom Flatmark og Skirimoen er etter kommunedelplan E136 Flatmark-

Monge (2008) umulig å gjennomføre uten å komme i konflikt med Rauma elv. Det vil 

være nødvendig meg bygging av midlertidig anleggsveg i elva for å kunne bygge 

hovedvegen m/turveg med tilhørende skråning/murer/plastring.  

• Kommunedelplanen E136 Flatmark-Monge har plassert krysningspunktet mellom 

E136 og jernbanen på samme sted som eksisterende undergang. Det vil være 

anleggsteknisk svært krevende og dyrt å opprettholde trafikk på E136 og jernbanen 

samtidig som ny veg med bru skal bygges. 

• Tilkomst til gardene på Flatmark er ikke løst i kommunedelplanen og må finne 

tilfredsstillende løsning i reguleringsplanen. Samme problemstilling har vi for tilkomst 

til dyrka areal og friluftsområder (buldreområder) på sørsiden av jernbanen på Skiri. 

• Tunnelløsningene vist i kommunedelplanen (forbi Rygg) og reguleringsplanen 

(Monge-Marstein) vil i utgangspunktet videreføres i ny reguleringsplan. Reviderte 

skredfarevurderinger, endringer i tunnelnormaler og krav til kurvatur kan gi 

endringer i plassering av påhogg og lengde på tunnelene. 

• Det må vurderes nøye om det er behov for kryss på begge sider av 

Mongehammartunnelen. Kryssplassering som vist på reguleringsplanen på vestsiden 

av tunnelen, tilfredsstiller ikke kravet til stoppsiktlengde. 

• Utfordring med nærføring, kryssing av, og eventuell flytting av jernbanen. 

Det er noen felles utfordringer som må vurderes uansett hvilke alternativ som blir utredet: 

• Behovet for og plassering av busslommer og plassering av driftsveger og tilkomst til 

friluftsområder/kulturmiljø. 

• Plassering av overskuddsmasser må avklares i reguleringsplanen. 
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5 UTREDNINGSTEMA I KONSEKVENSUTREDNING OG PLANOMTALE 

 

Kommunedelplan for E136 Flatmark - Monge fra 2008 ble konsekvensutredet. Med 

bakgrunn av at Statens vegvesen ønsker å utrede nye alternativ på strekningen Flatmark – 

Skiri vil derfor hele prosjektet bli konsekvensutredet på nytt, etter Statens vegvesens nye 

håndbok om konsekvensanalyser (V712). 

 

Konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til: 

• Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene. 

• Undersøkelser og tiltak med sikte på å gjennomføre de faktiske virkninger av tiltaket. 

Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som utredes i planarbeidet. Det skilles 

mellom tema som skal utredes særskilt gjennom planomtalens kapittel «Konsekvens-

utredningen», og tema som skal behandles gjennom planomtalens kapittel «Virkninger av 

planforslaget».  

5.1 Alternativer som foreslås utredet 

I NTP (handlingsprogrammet) for perioden 2018-29 er det avsatt 970 mill. kroner til 

prosjektet. Statens vegvesen har vurdert kostnadene for flere alternative løsninger mellom 

Flatmark og Skiri for å se om det er mulig å holde seg innenfor vedtatt ramme i NTP. Det 

viser seg å være vanskelig å holde seg innenfor vedtatt kostnadsramme og det vil være 

nødvendig å se på alternative løsninger som kan redusere kostnadene. I tillegg er det 

gjennomført en del vurderinger av trafikkavvikling og anleggsgjennomføring av vedtatt 

kommunedelplan. 

I utgangspunktet skulle bare ett alternativ har vært utredet i reguleringsplanen når det 

finnes godkjent kommunedelplan på strekningen mellom Flatmark og Monge. Det er likevel 

nødvendig å vurdere alternative løsninger som kan gi enklere anleggsgjennomføring og 

reduserte kostnader. Det er sett på flere alternative løsninger mellom Flatmark og Skiri der 

det er valgt å gå videre med tre nye alternativ i forhold til kommunedelplanen. I tillegg er det 

på nytt sett på lange tunneler mellom Gravdehaug/Fetjavatnet og Rygg/Monge. Disse 

tunnelalternativene er forkasta på grunn av høye kostnader. 

I den videre planlegging vil det så langt vi kan se nå, bli konsekvensutredet fire alternativ for 

ny E136 mellom Flatmark og Skiri. Mellom Skiri og Monge vil godkjent kommunedelplan bli 

lagt til grunn med ei mulig endring av tunnelpåhogget ved Mongefossen. På strekningen 

mellom Monge og Marstein vil i utgangspunktet reguleringsplanen fra 2003 blir lagt til grunn 

for planarbeidet. Som alternativ til tunnel gjennom Mongehammaren vil også veg i dagen bli 

vurdert. 



Planprogram - reguleringsplan for E136 Flatmark - Marstein. Sist revidert 12.10.2020 

21 

 

0 - Alternativet 

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter 

at tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. 

Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her 

skal man altså vurdere konsekvensene av at planlagte tiltak ikke blir gjennomført. 
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Alternativ 1 

 

Dette alternativet er basert på godkjent kommunedelplan, men ett av de nye hovedgrepene 

er å flytte jernbanebrua og kryssingspunktet ved Skirimoen lenger østover (ca. 100 meter). 

Raumabana må flyttes over ei lengde på ca. 1780 meter mellom Flatmark og Skiri. 

Alternativet medfører ikke flytting av jernbana nedover mot elva forbi Skirigårdene. Mye av 

vegen ligger i eksisterende vegtrase mellom Flatmark og Skiri, noe som gjør trafikkavviklinga 

svært krevende under bygging. Etter tidligere planer skulle det bygges fiskest på deler av 

strekningen, men dette er endret til tursti i samme plan som hovedvegen. Ny hovedveg, 

inkludert tursti, viser seg å være umulig å få til uten å berøre Rauma elv. 

 

 
Figur 5.1.1  Alternativ 1 – lilla strek E136 og svart strek strekninga for jernbaneomlegging. 
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Alternativ 2 

 

Dette alternativet er ei justert utgave av alternativ 1 mellom Flatmark og Skiri. E136 krysser 

Raumabana i betongtunnel øst for Skirimoen. Det vil være nødvendig med omlegging av 

Raumabana mellom Flatmark og Skiri over ei på lengde ca. 1250 meter. Inngrepene i Rauma 

elv ved Nordre Flatmark og Jetmundhølen er som i alternativ 1. Ellers er alternativet likt med 

alternativ 1 fra Skiri til Marstein. 

 

 
Figur 5.1.2  Alternativ 2 – oransje strek viser ny E136 med kyssingspunkt mellom veg og bane med «E136 

betongtunnel». Jernbaneomlegginga vist med svart strek. 
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Alternativ 3 

 

Ved dette alternativet krysser E136 over Raumabana ved profil 19080 på Nordre Flatmark. 

På denne måten unngås jernbaneomlegging i sin helhet, og konflikt med vass-strengen i 

Rauma elv er svært liten. Det blir høge landkarfyllinger i en ellers forholdsvis flat del av 

Romsdalen, og veglinja vil nå gå inn i Kjerkeura, samt beslaglegge mer dyrka mark ved 

Nordre Flatmark. Det kan bli aktuelt med innløsning eller flytting av gardstunet på Nordre 

Flatmark. Ellers er alternativet likt med alternativ 1 fra Skiri til Marstein. 

 

 
Figur 5.1.3 Alternativ 3 – blå strek er ny E136 som tar av fra ekisterende veg i «E136 bru» ved Nordre Flatmark, 

og går i trasé bak tunet og videre inn i Kjerkejura rett sør for «Kors gamle kyrkjestad». 
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Alternativ 4 

 

Grunntanken i dette alternativet er den samme som i alternativ 3. E136 krysser over 

Raumabana ved profil 19080 på Nordre Flatmark, men i motsetning til alternativ 3, der 

veglinja er bak gardstunet, vil veglinja i dette alternativet gå rett gjennom gardstunet på 

Nordre Flatmark. På samme måte som i alternativ 3 unngås jernbaneomlegging og konflikt 

med Rauma elv, men vi får ei høg landkarfylling. Etter brua vil veglinja gå inn i Kjerkeura mer 

parallelt med jernbana. Dette vil derfor være mer i tilknytning til eksisterende veg- og 

jernbanekorridor enn alternativ 3. Beslaget av dyrka mark er redusert, men vårningshusa på 

Nordre Flatmark må dessverre innløses. Ellers er alternativet likt med alternativ 1 fra Skiri til 

Marstein. 

 

 

Figur 5.1.4 Alternativ 4 – blå linje er ny E136 som tar av fra ekisterende veg i «E136 bru» ved Nordre Flatmark, 

og går i trasé rett gjennom tunet på Nordre Flatmark og videre inn i Kjerkejura parallelt med Raumabana. 
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5.2 Metode konsekvensutredning 

Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning og Statens 

vegvesen håndbok V712 “Konsekvensanalyser”. 

Prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene skal vurderes samlet i en nytte-/kostnadsanalyse, som er en 

beregning av den nytte og de kostnader (målt i kroner) som et tiltak gir opphav til. Kostnader 

forbundet med tiltaket veies opp mot de nyttevirkninger det samme tiltaket gir. Det 

teoretiske grunnlaget for analysen er beskrevet i håndbok V712. 

Nytte-/kostnadsanalysen gjennomføres med bruk av beregningsprogrammet EFFEKT, som er 

Statens vegvesen sitt verktøy for samfunnsøkonomiske beregninger av vegprosjekt.  

Ikke-prissatte konsekvenser 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om influensområdet og virkninger av 

tiltakene. Konsekvensanalysen skal vise hvordan ulike alternativer vil kunne påvirke 

omgivelsene. Alle virkninger utredes innenfor de fem fagtemaene som er: 

• Landskapsbilde 

• Friluftsliv / by- og bygdeliv 

• Naturmangfold 

• Kulturarv  

• Naturressurser 
 

Metoden i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et 

tiltak vil medføre for de fem fagtemaene. Vurderingene skal gjøres i tre trinn som vist i 

figuren nedenfor. De to første trinnene gjøres for hvert fagtema, mens en i det tredje trinnet 

vurderer konsekvensen for de fem fagtemaene samlet. 
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Figur 5.2.1 Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer (kilde: Statens vegvesen. 

Håndbok V712) 

 

 
Figur 5.2.2 Konsekvensvifte som er grunnlag for konsekvensvurderingene i trinn 1 i figur 5.2.1 (kilde: Statens 

vegvesen. Håndbok V712) 

Samfunnsøkonomisk analyse, vurdering av andre samfunnsmessige virkninger og anbefaling 

Prissatte og ikke-prissatte tema skal sammenstilles i en samfunnsøkonomisk analyse i 

henhold til metodikk i kapittel 7 i håndbok V712. I tillegg vurderes andre samfunnsmessige 

virkninger i samsvar med kapittel 9. Til slutt skal konsekvensutredningen gi en anbefaling til 

alternativ etter retningslinjene i kapittel 10. 
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5.3 Utredningstema prissatte konsekvenser 

Trafikant og transportbrukernytte 

Det vil ikke bli gjennomført noen trafikkanalyse som viser dagens situasjon og ny situasjon 

fordi ny veg ikke vil gi endring i trafikktall. Hva med økt nytte for tungtransport på grunn av 

bedre framkommelighet? Hvor kommer reiseopplevelse inn, kap. 9 i V712!!! 

Operatørnytte 

Med operatører menes kollektivtransport og lignende. For operatørene skal det beregnes 

kostnader og inntekter. 

Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettvirkninger for det offentlige blir synliggjort gjennom beregning av 

investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Kostnadsoverslag for 

investeringskostnadene skal utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden innenfor en 

usikkerhet på +/- 10 %. 

Utarbeidelse og kvalitetssikring av kostnadsoverslag skal skje i henhold til «Håndbok R764: 

Anslagsmetoden, utarbeidelse av kostnadsoverslag».  

Kostnadsoverslaget skal også omfatte nødvendige tiltak for omklassifisering på dagens veg 

og evt. annet vegnett som blir berørt. Driftskostnader må vurderes for både tunnel og 

eksisterende europaveg. 

Ulykker 

Det skal gjøres en trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse i henhold til 

Vegsikkerhetsforskriften § 3. Dette innebærer at samfunnskostnader for forventet endring 

(antall mm.) i trafikkulykker skal beregnes, og det skal gjøres en beskrivelse og analyse av 

ulykkessituasjonen for de ulike alternativene.  

Konsekvensanalysen skal også omfatte jernbanen sin sikkerhet, og da særlig ved 

planoverganger. 

Støy og lokal luftforurensning 

Støy i reguleringsplaner utredes etter Retningslinje behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1442/2016). Det foreligger også en ny veileder til støyretningslinjene. Støysoner skal 

beregnes med egnede program og legges inn i EFFEKT.  

Eventuelle avbøtende tiltak i form av støyskjerming langs veg må vurderes og innarbeides i 

planen. Lokalisering og utforming av tunnelmunninger kan ha stor betydning for hvor mange 

som påføres ulemper knyttet til støy- og luftforurensning. Lokal luftforurensning vil ikke bli 

utredet. Årsdøgntrafikken er så liten at kriterier for luftkvalitet ikke vil bli overskredet. Som 

eksempel kan nevnes at trafikken må være over 10 000 kjøretøy (10 % tunge) i døgnet før 

maksimal døgnmiddelverdi blir overskredet 20 meter fra vegen. 
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Sjekkliste: Er det behov for utredning av luftkvalitet? JA NEI 

Utslippskilder Er det stor trafikkbelastning i området? (ÅDT over 8 000)  X 

 Er det andre kilder enn vegtrafikk som forårsaker luftforurensning?  X 

Eksponering Er utbyggingen i et by- eller tettstedsområde?  X 

 Er området regulert, eller planlagt regulert til bruk som omfatter 

utendørsopphold, barnehager, skoler, helseinstitusjoner eller lekeplasser? 

 X 

Luftsonekart Er det laget luftsonekart i henhold til T-1520 for kommunen?  X 

Summering Potensielt problem med luftforurensning?  X 

Restverdi 

Framtidig nytte av prosjektet etter analyseperiodens slutt. 

Skattekostnad 

For alle inn- og utbetalinger over offentlig kasser skal det beregnes en ekstra skattekostnad 

på 20 øre pr. krone. Skattekostnaden presenteres sammen med de andre prissatte 

konsekvensene i nåverdi. 

 

 

5.4 Utredningstema ikke-prissatte konsekvenser 

 

De ikke-prissatte temaene representerer ulike aspekter ved det naturlige og 

menneskepåvirkede landskapet. Virkninger skal kun vurderes én gang og håndbok V712 

(2018) avgrenser og definerer fagtemaene med følgende representasjoner:  

• Landskapsbilde som «det romlige og visuelle landskapet»  

• Friluftsliv/by- og bygdeliv som «landskapet slik folk oppfatter og bruker det»  

• Naturmangfold som «det økologiske landskapet» 

• Kulturarv som «det kulturhistoriske landskapet»  

• Naturressurser som «produksjonslandskapet»  

Kunnskapsnivået for de enkelte temaene skal stå i forhold til sannsynligheten for, og 

alvorlighetsgraden av påvirkningen. Influensområdet vil variere mellom de ulike fagtemaene. 

 



Planprogram - reguleringsplan for E136 Flatmark - Marstein. Sist revidert 12.10.2020 

30 

 

Landskapsbilde 

I V712 defineres fagtemaet som landskapets romlige og 

visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som 

fysisk form. Reiseopplevelse skal (etter nyeste versjon av 

V712) omtales i planbeskrivelsen.    

Dagens situasjon 

Romsdalen har nasjonalt viktige landskapsverdier, og 

vesentlige deler av planområdet ligger innenfor Romsdalen 

landskapsvernområde. I planområdet er Romsdalen 

karakteristisk, med smal dalbunn og høye og bratte 

fjellvegger. Terrenget i dalbunnen er kupert med mye rik 

blokkmark og store kampesteiner, samt en mosaikk av skog 

og dyrket mark. Rauma, E136 og Raumabanen følger de 

store landskapsformene. 

Mulige konsekvenser 

Påvirkningen av de ulike alternativene skal belyses. Vegen 

vil kunne innordne seg det storskala landskapsrommet, men vil kunne prege 

landskapsopplevelsen lokalt. Sårbare element kan være urer av kampesteiner, samt nærhet 

til element som Raumabanen, Rauma, bebyggelse og kulturmiljø.  

Utredningsbehov 

Tilstrekkelig kunnskapsinnhenting skal synliggjøre verdifulle områder for temaet. Det skal 

fastsettes romlige og visuelle egenskaper i et samspill med landskapselement. Eksempel på 

dette er framtredende terrengformer, struktur av arealbruk, samt visuelle sammenhenger 

som Raumabanen og Rauma (jf. tabell 6-14 i V712). 

Framtredende element som bruer, tunnelportaler og eventuelt støytiltak skal visualiseres. 

Midlertidige og permanente masselager, anleggsbelter, rigg- og anleggsområder skal 

omtales og eventuelt visualiseres. Mulige avbøtende, restaurerende eller kompenserende 

tiltak skal beskrives og eventuelt visualiseres. Dette omfatter blant annet 

vegetasjonsbehandling og reetablering, samt eventuelle avbøtende tiltak i sårbare områder 

som blokkurer. De fire alternativene mellom Flatmark og Skiri skal visualiseres for å 

synliggjøre hvordan de vil se ut i landskapet. Det skal også lages illustrasjoner som viser 

tiltaka sett fra «Kors gamle kyrkjestad». 

Det skal framkomme om forvaltningsprioriterte landskapsområder har kvaliteter som 

medfører regional, nasjonal eller internasjonal betydning.  

 

Figur 5.4.1  Utsikt fra Børa mot Marstein,  

Monge og Flatmark. 
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Friluftsliv/by og bygdeliv 

Fagtemaet belyser tiltakets virkninger for 

brukerne av utredningsområdet. Friluftsliv 

defineres i V712 som opphold og fysisk 

aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandringer og naturopplevelse.  

Dagens situasjon 

Gående og syklende har dårlige forhold langs 

dagens E136. Det er spredt bebyggelse langs 

vegen og transport av eventuelle skolebarn 

foregår med buss. Friluftsinteresser er 

knyttet til fiske og bading i Rauma, klatre- og 

buldreområder, gamle veganlegg 

(Årstallsteinen) med mer. 

Mulige konsekvenser 

Ny E136 kan både minske og øke graden av konflikt i forhold til dagens situasjon, og påvirke 

sammenhenger, forbindelser, barrierer og parkeringsmuligheter. Nedlagte vegsløyfer vil om 

de er sammenhengende, kunne brukes som lokalveg og sommersykkelrute/sti.  

Utredningsbehov 

Det er tiltakets virkning både for de som bor i området og andre som bruker området som 

skal vurderes. Tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag kan innhentes fra kommuner, beboere, 

«ressurspersoner» og lag/foreninger. Friluftsområder vurderes helhetlig ut ifra flere 

kriterier, med vekt på brukerfrekvens, betydning og kvalitet.   

Temaet skal utrede ferdselslinjer som nett for tursykling og sykkel på offentlig vegnett, i 

forhold til reiseopplevelse, tilgjengelighet og framkommelighet. Friluftsområder, turområder 

langs Rauma, klatre- og buldreområder og områder for jakt og fiske blant annet, skal utredes 

i forhold til opplevelseskvaliteter, påvirkning av areal, sammenhenger, endret lydbilde, samt 

lett tilkomst og parkering. Tilrettelegging og ferdsel rundt kulturmiljøet på Årstallsteinen skal 

vurderes. For utfyllende registeringskategorier vises til tabell 6-18 i V712.  

 

Mulige avbøtende, restaurerende eller kompenserende tiltak skal vurderes og beskrives. 

Naturmangfold 

Temaet defineres i V712 som naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske 

(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelsene knyttet til 

disse.  

Konsekvensutredningen skal gi et tilfredsstillende grunnlag for å vurdere prinsippene i 

naturmangfoldloven (§§ 8 – 12). Tiltakshierarkiet gjelder gjennom hele 

konsekvensutredningen og sier at det skal forsøkes å unngå og/eller begrense inngrep i de 

Figur 5.4.2 Gården Søre-Monge ligger inneklemt mellom veg 

og jernbane 
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mest verdifulle naturområdene. En vurdering av, og eventuelt anbefaling om det bør 

iverksettes avbøtende, restaurerende og/eller kompenserende tiltak skal skje etter at 

beskrivelsen er gjort.  

Dagens situasjon 

Fra Flatmark til Marstein går E136 gjennom et område der det er registrert mange og store 

lokaliteter av ulike naturtyper i Naturbase, se figur 5.4.3. Det er også registrert mange 

rødlista arter av dyr, insekt og planter i Artsdatabanken. Disse er ikke vist her. Fra Flatmark 

til Monge ble området grundig undersøkt i forbindelse med konsekvensutredningen til 

kommunedelplanen. 

 
Figur 5.4.3 Naturtypelokaliteter registrert i Naturbase 

Mulige konsekvenser 

Ny E136 vil gripe inn i noen av de registrerte forekomstene av naturtyper og arter. Dette 

gjelder særlig mellom Flatmark og Skirimoen. Justeringer i traséen kan både minske og øke 

graden av inngrep i forhold til vedtatte planer.  

Utredningsbehov 

For de deler av strekningen som omfattes av eksisterende kommunedelplan med 

konsekvensutredning (Flatmark – Monge) skal naturtyper som har registreringsdato 2001 og 

eldre, og som blir berørt av tiltaket, kartlegges på nytt. På strekningen Monge – Marstein, 

som ikke var en del av kommunedelplanen med konsekvensutredning fra 2006, skal det 

gjøres en fullstendig naturtypekartlegging inkludert kartlegging av eksisterende lokaliteter. 

Kartleggingen skal følge Miljødirektoratets håndbok 13 for kartlegging av naturtyper. For 

øvrig vises det til registeringskategorier i tabell 6-22 i V712. 

 

Konsekvensene for elvefisket, gyte- og oppvekstforholda i Jetmundhølen og ved Nordre 

Flatmark skal kartlegges. Det skal også gjennomføres en vurdering (hydraulikk) av 

strømforholda nedstrøms ved en eventuell utvidet veg/fylling ved Jetmundhølen og Nordre 

Flatmark, og om dette kan medføre graving på motsatt side av elva. 



Planprogram - reguleringsplan for E136 Flatmark - Marstein. Sist revidert 12.10.2020 

33 

 

På strekningen Monge-Marstein skal naturtyper som har registreringsdato 2001 eller eldre, 

og som blir berørt av veganlegget eller i anleggsperioden, registreres på nytt. 

 

Kulturarv 

Fagtemaet Kulturarv defineres i V712 som materielle og immaterielle spor etter menneskelig 

virksomhet. Temaet omfatter kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap. 

Kulturhistoriske landskap forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, 

der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende (V712).  

Kulturminner er i kulturminneloven definert som «alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 

til». Kulturmiljø er definert som «områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng». 

Dagens situasjon 

I planområdet er det funnet en rekke kulturminner gjennom ett utviklingsprosjekt med bruk 

av georadar gjennomført i 2016. Dette ble gjennomført på dyrket mark på Marstein, Monge, 

Skiri og Skirimoen. Det finnes også en rapport om «Kulturhistoriske registreringer i 

Romsdalen «(1998) utarbeidet av Kristine Bjørndal. Hele dalføret er registrert i Naturbase 

som helhetlig kulturlandskap. Deler av dagens veg (E136) er sammen med tre tidligere 

generasjoner veg i planområdet, fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §22a. 

Vegstrekningene inngår i Statens vegvesens «Nasjonal verneplan for veger, bruer og 

vegrelaterte kulturminner». 

Mulige konsekvenser 

Ny E136 kan både minske og øke graden av konflikt i forhold til dagens situasjon. Mulige 

avbøtende, restaurerende eller kompenserende tiltak skal vurderes og beskrives. 

Utredningsbehov 

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet og belyse 

konsekvensene av de ulike alternativene. Forhold som skal utdypes er blant annet (jf. tabell 

6-25 i V712): vegmiljø og vernede veger, automatisk fredede kulturminner, SEFRAK-

registrerte objekt eller bygninger, kulturminner, krigsminner kulturmiljø og kulturhistorisk 

landskap. Kunnskapsinnhenting omfatter gjennomgang av eksisterende kunnskap, 

innhenting av eventuelt ny kunnskap gjennom befaringer og opplysninger fra kommunen, 

fylkeskommunen og Riksantikvaren. Arkeologiske registreringer vil bli gjennomført etter 

nærmere avtale med Fylkeskommunens kulturavdeling. 

Naturressurser 

Naturressursene i planområdet skal vurderes som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping 

og av hensyn til samfunnssikkerhet. Fagtemaet omhandler følgende registreringskategorier 

(tabell 6-28 i V712):  

• jordbruk 
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• reindrift 

• utmark 

• fiskeri 

• vann 

• mineralressurser 

Dagens situasjon 

Det er tre aktive bruk knyttet til utnytting av dyrka mark i planområdet, fordelt på 

fôrproduksjon, ammeku og sau. Noe innmark drives også av bruk utenfor planområdet. I 

tillegg er det et bruk som driver aktivt med juletreproduksjon og skog. De største 

sammenhengende jordbruksarealene ligger på strekningen Monge til Marstein, men det er 

dyrka mark både på Skiri, Skirimoen og Flatmark. 

 

Det er skog av varierende bonitet langs hele strekningen. 

 

Elva Rauma har vært en viktig utmarksressurs i området. Det har tradisjonelt vært en god og 

viktig lakseelv, som siden 1980-tallet har vært plaget med lakseparasitten Gyrodactylus 

Salaris. Det genetiske materialet fra den opprinnelige laksestammen er bevart, og det er 

stort potensiale for verdiskaping ved friskmelding av elva. 

 

Det er en viss hjortebestand i området, og det drives jakt på hjort og rådyr som 

fritidsaktivitet. Med økende hjortebestand er det potensiale for økt avskytning. 

 

Det drives naturbasert reiseliv med utgangspunkt i utmark- og kulturlandskapet på Skiri. På 

Nordre Flatmark er det gårdsturisme, og det gamle våningshuset blir brukt som gjestehus. 

Det har vært laget flere reportasjer om gjestehusdrifta i aviser både i Møre og Romsdal og 

Trøndelag, samt landsdekkende på nettet. 

 

Mulige konsekvenser 

Ny E136 vil utfordre Nasjonal jordvernstrategi, med nedbygging av jordbruksareal. 

Vegalternativene vil i ulik grad bygge ned og/eller dele opp innmark og utmark og gi 

driftsulemper for enkeltområder. Videre drift er avgjørende for å opprettholde det åpne og 

særpregede kulturlandskapet på strekningen. Uheldig oppdeling av jordbruksarealet vil 

kunne påvirke driftsgrunnlaget.  

 

Det samlede næringsgrunnlaget, med jordbruksareal, skog og utmarksressurser er 

avgjørende for videre drift og bosetting i området. Store arealomdisponeringer vil kunne 

påvirke dagens samspill og balanse mellom landbruk, jakt og fiske og naturbasert reiseliv. 

 

En grunnvannskilde ved Marstein blir berørt av veganlegget i gjeldende reguleringsplan for 

E136 Monge-Marstein. Om denne blir mer eller mindre berørt av en justert plan vil 

planarbeidet vise. 
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Utredningsbehov 

Ved utredning av naturressurser skal man vurdere konsekvensene ut fra samfunnets 

interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. (De næringsmessige 

og foretaksøkonomiske konsekvensene er omtalt under prissatte konsekvenser.) 

Eksisterende jordbruksareal og dyrkbar jord, beiteområder for husdyr, beiteområder for vilt 

som jaktressurs, ferskvannsfiske i næringssammenheng (laks), eksisterende og framtidige 

kilder for uttak av drikkevann og mineralforekomster er aktuelle temaer som skal beskrives 

og kartfestes. Både mengde og kvalitet av ressursen skal vurderes.  

Datagrunnlaget består av befaringer, eksisterende datakilder som jordsmonnkart, 

arealressurskart, digitalt markslagskart, andre databaser, publikasjoner, offentlige planer og 

ev. tidligere utredninger. I tillegg vil kontakt med grunneiere/rettighetshavere, kommunal 

landbruksforvaltning og aktuelle interesseorganisasjoner gi viktig kunnskap. 

Mulige avbøtende, restaurerende eller kompenserende tiltak skal vurderes og beskrives. 

5.5 Tema som skal behandles i planomtalen 

I tillegg til de særskilte utredningstemaene som er beskrevet i kapittel 5.3 (prissatte 

konsekvenser) og 5.4 (ikke-prissatte konsekvenser), er det behov for en nærmere vurdering 

og beskrivelse av en rekke andre problemstillinger. Disse temaene vil bli drøftet og ivaretatt i 

planbeskrivelsen. 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, 

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Risiko er uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for menneske, miljø og 

materielle verdier. Sårbarhet er uttrykk for et system sin evne til å fungere og oppnå sine 

mål når det blir utsatt for påkjenninger. I ROS-analysen skal uønskede hendelser identifiseres 

og karakteriseres med tanke på sannsynlighet for, og konsekvensen av hendelsen. Aktuelle 

forebyggende/avbøtende tiltak skal innarbeides i planen. 

ROS-analysen vil bygge på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin 

veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. En særlig viktig naturfare som skal utredes er 

flom- og skredfare. NVE sin retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar vil ligge til 

grunn for denne delen av analysen. 

ROS-analysen skal også belyse risiko og sårbarhetsforhold som berører jernbanen i område 

med nærføring. ROS-analysen må dokumentere om tiltakene i reguleringsplanen utsetter 

jernbanen for nye farer eller gir en økt risikosituasjon. Analysen skal inneha referanse til 

faggrunnlag og foreslåtte risikoreduserende tiltak. ROS-analysen må også utrede behov for 

viltgjerde. Nye tiltak skal ikke forverre situasjonen for vilt i nærheten av jernbanen. 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

Under hvert av de ikke-prissatte temaene beskrives konsekvenser og ulemper i 

anleggsperioden. I tillegg vil planomtalen beskrive trafikale konsekvenser og ulemper som 

følger av anleggsperioden. 

Trafikkavvikling 

Det må i en tidlig planfase tenkes gjennom og legges til rette for trafikkavvikling i 

byggefasen. Dette gjelder også avvikling av togtrafikken i den grad jernbanen blir berørt. Et 

evt. midlertidig arealbehov i byggefasen til trafikkavvikling må hjemles gjennom regulering.  

Anleggsdrift langs og/eller på veger med stor offentlig trafikk gir betydelige utfordringer 

knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og trafikkavvikling/-sikkerhet. Det må i varierende 

grad etableres fysiske skiller og sikkerhetssoner mellom anleggsområder og arealer for 

offentlig kjøretrafikk, gående og syklende. 

Gjennom hele anleggsfasen kan det i perioder påregnes at det blir nødvendig med 

avsperringer mot tilstøtende arealer og stengninger av tilkomster, avkjørsler, kommunale 

veger til eiendommer og næringsaktiviteter langs vegparsellene. Alternative 

tilkomstmuligheter og omkjøringer må da etableres. 

Anleggsbelte, riggområde 

Planen vil sette av egne rigg- og anleggsområder for ulike funksjoner knyttet til 

anleggsdriften. Anleggsbeltet bør være minimum 10 meter utenfor endelig vegkonstruksjon 

langs begge sider av anleggstraseer og nye veger. Enkelte steder kan det være nødvendig 

eller behov for både smalere eller bredere anleggsbelter. Egne rigg- og anleggsområder 

løsrevet fra veganlegget kan også være aktuelt. Særskilte sårbare områder for anleggstrafikk 

skal kartlegges og sikres med hensynssoner og/eller gjennom YM-plan. 

Det må avsettes/sikres areal for riggområde for utstyr, verkstedhall, slambasseng mv. så 

nært som mulig til tunnelpåhogg. Områdene bør være tilstrekkelig store til at det også kan 

etableres midlertidige lager for tunnelmasse og det må sikres utløp av drensvann fra tunnel. 

Planområdet har mange verneinteresser og noe økt anleggsferdsel kan eventuelt måtte 

påregnes. 

Anleggsbelte og riggområder skal ryddes og stelles til igjen når anlegget er ferdig.  

Håndtering av overskuddsmasser 

En sentral utfordring i planlegging og gjennomføring av prosjektet vil være eventuell bruk av 

overskuddsmasser og permanent og midlertidig masselagring i forhold til bruks- og 

verneinteresser i området.  

Det skal vurderes om en del av overskuddsmassene kan brukes til voller og terrengtiltak 

innenfor trafikkarealet, eller til planering og utflating av areal utenfor planområdet. En 

annen utfordring vil være plassering av tunnelmassene, både midlertidig og permanent.  
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En må finne et eller flere areal for midlertidige masselager. Ut fra et 

transportkostnadsperspektiv er det ønskelig at dette fortrinnsvis finnes lokalt. Arealet må 

videre være så romslig at det kan etableres et knuseverk for produksjon av 

overbygningsmasser, samt midlertidig lagerareal for ferdigproduserte masser. Knusing 

medfører ulemper med hensyn på støy og støv. Det er derfor viktig at denne aktiviteten er 

plassert slik at den kan foregå uten vesentlig sjenanse for omgivelsene. 

Masselagringsområde må klarlegges og sikres i en tidlig planfase, og inngå som en del av 

utredningen og analysen. Eventuelt behov for egen reguleringsplan for dette formålet må 

tidlig avklares med kommunen og andre vernemyndigheter. 

Jernbaneinteresser 

Håndtering av jernbaneinteressene vil være en sentral utfordring i planlegging og 

gjennomføring av prosjektet. Planmaterialet skal på en tydelig måte vise alle områder med 

nærføring og eventuelle konflikter mellom vegtiltaket og jernbanen, og at jernbanens behov 

for tilstrekkelig areal til drift, vedlikehold og utvikling av sporet sikres.  

Andre tekniske forhold 

I utredningen skal det gå frem konsekvenser av eventuell omlegging av høgspentledning, 

kabler og rør. 

Brønner skal kartlegges på hele strekningen. 

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Planprosessen og opplegg for medvirkning følger reglene fastsatt i plan- og bygningsloven 

kapittel 5 og kapittel 12, samt krav i forskrift om konsekvensutredninger. 

6.1 Planprosess 

Melding om oppstart og høring av planprogram 

Forslag til planprogram blir sendt på høring til grunneiere, berørte myndigheter og 

interesseorganisasjoner, og blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det 

varsles planoppstart. Frist for innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet skal 

være minst 6 uker. 

Statens vegvesen bearbeider planprogrammet etter høringsperioden, og sender forslaget til 

kommunen. Rauma kommune behandler planprogrammet, og fastsetter endelig 

planprogram for planarbeidet. 

Høring av planforslag med konsekvensutredning 

Statens vegvesen utarbeider reguleringsplanen på bakgrunn av planprogrammet og de 

innspill som ellers kom til planarbeidet ved varsel om oppstart. Planforslaget skal inneholde 

tre deler: plankart, bestemmelser og planomtale (herunder konsekvensutredning). 

Plandokumentene skal til sammen vise tiltaket og bruk av arealene som blir berørt. 
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Planomtalen med konsekvensutredning skal beskrive formål, hovedinnhold og virkninger av 

planen. 

Etter behandling i Rauma kommune blir reguleringsplanen sendt på høring til grunneiere, 

berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og blir lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for 

merknader til planen skal være minst 6 uker. 

Etter høringsperioden vil Statens vegvesen bearbeide planforslaget på bakgrunn av 

innkomne merknader. Blir det gjort vesentlige endringer i planen skal den på ny høring og 

offentlig ettersyn. 

Vedtak av reguleringsplan 

Statens vegvesen sender til slutt planforslaget til kommunen. Rauma kommune behandler 

forslaget, og kommunestyret vedtar reguleringsplanen. 

Klage på vedtak 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på kommunestyrets endelige 

planvedtak etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Klagefristen er 3 uker. 

 

Kommunens øvrige vedtak underveis i planprosessen er prosessledende vedtak som ikke kan 

klages på. 

6.2 Medvirkning 

Alle som blir berørt av planarbeidet skal få anledning til å medvirke i planprosessen. Dette vil 

hovedsakelig være grunneiere, andre rettighetshavere, naboer, næringsliv, interesse-

organisasjoner og statlige og regionale instanser som får sine ansvarsområder berørt. Barn 

og unge skal sikres medvirkning gjennom kommunens barnerepresentant. 

Ved varsel om oppstart, og senere ved høring av planforslag, blir alle direkte berørte 

grunneiere og parter tilskrevet med brev. I tillegg blir de ulike stadiene kunngjort i aviser og 

på nettsider. Alle kan komme med skriftlige merknader til planarbeidet til fastsatte frister, 

som ikke skal være kortere enn seks uker.  

Kunngjøringer som gjelder planarbeidet blir satt inn i Åndalsnes avis, og lagt ut på Rauma 

kommune og Statens vegvesen sine nettsider. Aktuelle dokumenter vil også være 

tilgjengelige på nettsidene.  

Det blir avholdt et åpent møte i høringsperioden for varsel om oppstart/høring av 

planprogram.  

I høringsperioden for selve planforslaget holdes minst ett åpent møte der Statens vegvesen 

legger frem aktuelle tegninger og illustrasjoner, samt forklarer planene. Møtene skal holdes 

lokalt. Berørte grunneiere og naboer til planområdet blir spesielt invitert. 

Parallelt med planarbeidet vil Statens vegvesen ha kontakt med enkeltgrunneiere om kjøp av 

grunn til vegutbyggingsformål. 
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Som del av planarbeidet kan det bli utført landmålingsarbeid og undersøkelser i det aktuelle 

området for å kartlegge arkeologi og grunnforhold (jf. Matrikkellova § 41, Oreigningslova § 4 

og Kulturminnelova § 11). Berørte grunneiere vil bli varslet på forhånd om slike 

undersøkelser. 

Gjennom hele prosessen er kommunen og Statens vegvesen tilgjengelig ved direkte kontakt. 

6.3 Framdrift 

I tabellen nedenfor er vist planlagt framdrift for planarbeidet: 

Milepæl Periode/frist 

Prosjektorganisasjon etablert Juni 2018 

Oppstartsmøte med Rauma kommune  Februar 2019 

Åpent informasjonsmøte Mars 2019 

Merknadsfrist April 2019 

Høring av revidert planprogram/nytt alternativ 4 September 2020 

Oversending til kommunen for fastsetting av planprogrammet Oktober 2020 

Planprogram fastsatt i kommunen November 2020 

Arkeologiske registreringer Okt. 2018 – juni 2021 

Konsekvensutredning og reguleringsplan utarbeides Mars 2019-mars 2021 

Oversending kommunen for utlegging til offentlig ettersyn Juni 2021 

Høringsperiode Juni-august 2021 

Medvirkningsprosess/folkemøter Juni 2021 

Godkjenning av reguleringsplan i kommunen Okt. 2021 
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VEDLEGG 

Kart over planområdet. 

Kommunedelplan E136 Flatmark-Monge 

Reguleringsplan E136 Monge-Marstein 


