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1 Sammendrag
Dagens situasjon
Dalbunnen består av spredt bebyggelse i form av eneboliger og gårdstun, det er flest boliger

ved Marstein i den nordvestlige delen av planområdet. Rauma elv med strandsone er et viktig
nærmiljøområde, og skaper tilhørighet for beboerne med ulike aktiviteter. Jakt er også

utbredt i store deler av dalbunnen under sesongen. Området blir også brukt til friluftsliv av
besøkende fra regionen, samt fra inn og -utland. Fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv

inndeler influensområdet i 14 delområder etter registreringskategorier i håndbok V712, etter
geografisk områder eller forbindelseslinjer.

Forbindelseslinjer er oppstykket; driftsveger for landbruk, fiskestier og vilttråkk og gamle

vegfar. Noen sykler gjennom området på dagens E136. Dagens E136 og jernbanen er noen
steder en barriere eller bryter opp dalbunnen mellom bebyggelse, inn- og utmark, samt
Rauma elv. For en nærmere beskrivelse av friluftsliv og bygdeliv i området, vises det til
temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv kap. 5.

Området er kjent blant klatrere og laksefiskere i Norge, samt andre nasjoner. Buldreområdet
på Skiri utpeker seg i kvalitet og er mye brukt. Raumavassdraget har lange tradisjoner for

fiske av sjøørret og laks, og er en kjent lakseelv på nasjonalt nivå. Kors gamle kirkegård og
området rundt Årstallsteinen er tilrettelagt for besøkende, og historien kan formidles av
beboere på henholdsvis Nordre Flatmark og Skiri.

Delområdenes verdi vurderes ut ifra verdiaspekter i tabell 6-19 i V712. Noen av de

geografiske aktivitetsområdene brukes av mange og har betydning både i regionen og
nasjonalt, for å fiske laks og jakte, bade i elva, eller klatring /buldring på de store

kampesteinene. Generelt er opplevelsesverdien i dalen stor på grunn av de særlig gode

natur- kultur- og landskapskvalitetene. De samme kvalitetene er bakgrunn for vernene i

området, som landskapsvern, verdifullt kulturlandskap og vern av vassdraget Rauma. Rauma
elv, områder med ansamling av kampesteiner og kulturmiljøer, vurderes til å ha stor

opplevelsesverdi. Det vises til temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv kap. 6 for ytterligere
vurdering av delområder og verdi.
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Figur 1 viser verdisetting av delområder i influensområdet.
Tabell 1. Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi
Del-

Lokalitetsnavn

Registeringskategori

F1

Kors gamle kirkegård

geografiske områder

Utfartsområde

Middels verdi

F2

Skiri nord

geografiske områder

Nærturterreng

Noe verdi

F3

Buldreområde Skiri

geografiske områder

utfartsområde

Stor verdi

F4

Årstallsteinen med

geografiske områder

utfartsområde

Middels verdi

F5

Fiske Nordre Flatmark

geografiske områder

strandsone med tilhørende

Stor verdi

F6

Fiske Skirimoen –

geografiske områder

strandsone med tilhørende

Svært stor

F7

Sykkelrute E136

ferdselslinjer

sykkelruter

Noe verdi

område

F8

elvevandring

Årstallsteinen

Bading Skirimoen

geografiske områder

F9

Fiske Remmem

geografiske områder

F10

Mongemoen

geografiske områder

F11

Trømoen

F12
F13

Beskrivelse

sjø og vassdrag
sjø og vassdrag

strandsone med tilhørende
sjø og vassdrag

Verdi

verdi

Middels verdi

strandsone med tilhørende

Stor verdi

andre rekreasjons- og

Noe verdi

geografiske områder

andre rekreasjons- og

Noe verdi

Mongehammeren

ferdselslinjer

ferdselsforbindelser

Noe verdi

Klatring Mongegjura

ferdselslinjer

ferdselsforbindelser

Noe verdi
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Konsekvenser
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan et avgrenset område påvirkes av et definert
tiltak, vurdert i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Kriterier for å vurdere

påvirkningsgrad er gitt i tabell 6-20 i V712. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av
verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». Det vises til temarapport Friluftsliv / by-

og bygdeliv kap. 6 for konsekvensvurdering av hvert delområde.

Tabell 2. Sammenstilling og avveining av fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv for hele linjen mellom
Flatmark og Marstein, etter tabell 6-4 i håndbok V712.
FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV
Delområder

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

F1 Kors gamle kirkegård

0

-

-

--

-

F2 Skiri (nord)

0

0

0

0

0

F3 Buldreområde Skiri

0

-

0

0

0

F4 Årstallsteinen med

0

0

0

0

0

F5 Fiske Nordre Flatmark

0

+

+

++

0

F6 Fiske Skirimoen –

0

0

0

0

0

F7 Sykkelrute E136

0

+++

+++

+++

+++

F8 Bading Skirimoen

0

++

+

+

+

elvevandring

Årstallsteinen (fiske)

F9 Fiske Remmem
F10 Mongemoen

0

+

+

+

+

F11 Trømoen

0

0

-

-

-

-

F12 Mongehammeren

0

+

+

+

+

F13 Klatring Mongegjura

0

0

0

0

0

F14 Lysløypa Medalen

0

--

--

--

--

Avveining

-

-

-

-

Påvirkning på noen delområder vektlegges; de som er upåvirket fra
trafikk og inngrep i dag, men blir negativt påvirket av tiltakene.

Delområder som blir redusert, og som er vanskelig å erstatte eller
reetablere.
Samlet vurdering

0

Rangering

5

Forklaring til rangering

Positiv

Positiv

konsekvens

konsekvens

Positiv

konsekvens

Positiv

konsekvens

3

1

4

2

Relativt likt

Relativt likt

Dårligere enn

Relativt likt

alternativ 2 og 4.

alternativ 1 og 4.

alternativ 1, 2

blir mer positivt

påvirkninger

Delområde F1

Delområde F8
påvirket av

tiltaket, men

Færrest negative

og 4.

blir negativt
påvirket av

delområde F3

tiltaket, er

blir negativt

upåvirket fra

påvirket

alternativ 1 og 2.
Delområde F5
blir både

negativt og

positivt påvirket
av tiltaket

trafikk i dag

Alle alternativene får positiv konsekvens ved å frigjøre dagens hovedveg til sykkel- og

gangtrafikk. Dette er i tråd med mål til prosjektet. Alle alternativene får negativ påvirkning
på lysløypen på Medalen, samt jaktområdene på Trømoen og Mongemoen.
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Alternativ 3 gir svært store negative konsekvenser på delområde F1 Kors gamle kirkegård,
som i dag er upåvirket for trafikk og inngrep fra nyere tid. Dette oppveies ikke av at

boligbebyggelsen på Nordre Flatmark gård kan stå og redusert støy ved fiskeplassene på
delområde F5 Fiske Nordre Flatmark.

Det er lite som skiller alternativene 1, 2 og 4. Alternativ 2 kommer noe bedre ut enn

alternativ 1 og 4, som begge gir noe positiv og negativ påvirkning. Alternativ 1 medfører noe
inngrep i delområde F3 Buldreområde Skiri på grunn av flytting av jernbanen. Negativ

påvirkning på delområder som er vanskelig å erstatte eller reetablere som dette, blir vektet
mer. Alternativ 4 gir får noe redusert attraktivitet med landkarfylling ut i elvekanten og bro

på delområde F5 Fiske Nordre Flatmark, men denne negative påvirkningen vurderes som
mindre enn alternativ 1. Omkjøringsveg ut i Rauma elv er et midlertidig tiltak, og fisket i

delområdet vil gjenopptas etter anleggsperioden. Alternativ 1 vil kunne gi noe redusert støy
på badestranden nedenfor Skirimoen, men opplevelsen av støy er subjektiv og vurdering av
endret lydbilde er noe usikkert.

Skadereduserende tiltak
Skadereduserende tiltak som inngår i utredningen for tema Friluftsliv / by- og bygdeliv er

etablering og opprettholdes av parkeringsplasser og adkomst til friluftsområder. Dagens
E136 vil bli opprettholdt med gjennomgående ferdsel som gang og sykkel, og det kan

parkeres langs vegen. Viktige områder og ferdselslinjer er blant annet: lysløypa på Medalen,
bulderområdet på Skiri, badeplassen på Skirimoen, adkomst og parkering til Kors gamle
kirkegård og fiskeplasser på Nordre Flatmark.

Aktuelt skadereduserende tiltak som ikke inngår i utredningen, er lengre bro på Nordre
Flatmark ved alternativ 4. En lengre bro (akvedukt) mot øst, vil kunne gi bedre
framkommelighet for fiskere langs
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2 Bakgrunn og utredningskrav
Bakgrunn for planen
E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale

østlandsområdet og Nordvestlandet, og vegen blir derfor i mange sammenhenger omtalt

som «Eksportvegen». Fra Flatmark til Marstein er det om lag 8,5 km. Strekninga er smal og

uten gul midtstripe. Det er dårlig både vertikal- og horisontalgeometri. Europavegen følger i
hovedsak de gamle opprinnelige vegene fra 1860-talet (Chausse) og den stykkvise
nybyggingen av vegen i forbindelse med bygging av Raumabana i 1924.

Fartsnivået er vesentlig lavere enn fartsgrensa, spesielt for tunge kjøretøy. På Skirimoen er

det en jernbaneundergang, der verken vegbredde, fri høyde eller horisontalkurvatur

tilfredsstiller krava i vegnormalene. Det er derfor behov for planlegging av en veg som

oppfyller dagens krav.
Prosjektmål

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

europavegen gjennom Romsdalen. Det viktig å redusere reisetid og ulykkesrisiko. I tillegg er
det viktig at både gods- og persontransport får en forutsigbar reiseveg.

Faren for skred inn på vegen skal reduseres. Det er særlig på strekninga ved Rygg at det er
skredfare. 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 overordna mål å bedre forholda for gående og syklende. Det er et mål i prosjektet å
utnytte vegsløyfer som går ut av bruk til å etablere en sammenhengende
turveg/sommertrasé for myke trafikanter.

Det er mange verneinteresser i området, blant anna Kors gamle kirkegård, 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 m.fl. Det er et overordna mål at inngrep i verneinteressene blir minimaliserte.
En kort oppsummering av effektmåla:
•
•

Redusere tallet - og alvorlighetsgraden på ulykker.

Bedre fremkommelighet 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 utsett for støy- og støvplager.

Legge til rette for framtidig utnytting av naturressursene og skjøtsel av
kulturlandskapet.
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Planområdet

Strekninga mellom Flatmark og Marstein ligg midt i Romsdalen. Planområdet ligg ca. 15-25
km fra Åndalsnes, og har spredt bosetning. Det er fast bosetning på Flatmark, Skirimoen,

Skiri, Monge og ved Marstein. I tillegg er det enkelte fritidsboliger spredt langs strekninga.

Figur 2 viser planområdet og de ulike alternative vegtraseene.

Landskapsmessig er området et vilt og trangt dallandskap med Rauma elv i dalbotn og bratte
fjellsider med store urmasser. Mellom Rygg og Flatmark er det spredte og store ansamlinger
av kampesteiner i dalbunnen. Det er dominerende furuskog på de to breelvavsetningene på
Mongemoen og Trømoen. Ellers er det innslag av lauvskog og blandingsskog med spredt
dyrka mark og bosetning der dette er egna fra naturen sin side.

3 Tiltaksbeskrivelse
Forutsetninger og standardvalg
Her gis et sammendrag av forutsetninger og standardvalg for utbyggingsalternativene. For
en nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur og løsninger vises det til Planomtale

Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge – Marstein. Illustrasjoner av alle
utbyggingsalternativer finnes i Illustrasjonshefter vedlagt reguleringsplanen.

Grunnlag for utforming av E136 er vegnormalene N100 Veg- og gateutforming, N101
Rekkverk og vegens sideområde, N200 Vegbygging, N400 Bruprosjektering og N500

Vegtunneler. Dimensjoneringsklasse blir fastsatt etter vegen sin funksjon og forventa
trafikkmengde 20 år etter åpning.
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Med de trafikkmengdene (ÅDT) som er oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB) for

vegstrekningen, samt vekstprognose i samsvar med nasjonal transportplan (NTP), så er
dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter åpning sett til 2600 kjøretøy pr. døgn.

Siden E136 er en nasjonal hovedveg skal dimensjoneringsklasse H1 benyttes. Denne gjelder
for nasjonale hovedveger med trafikkmengde mindre enn 6000 kjøretøy pr. døgn og

fartsgrense 80 km/t.

Vegbredde er 9,0 meter og kjørefelt er adskilt med forsterket midtoppmerking (rumlefelt).
Fartsgrense 90 km/t kan bli aktuelt for en lengre strekning i Romsdalen, men skal i så fall
godkjennes av Vegdirektoratet gjennom fravikssøknad.

Vegen er utformet slik at den gir trafikantene god visuell informasjon om vegens geometri

og videre føring. Maksimal stigning skal være 3,5 %. Sideareal blir utformet på en slik måte
at en reduserer skadeomfanget ved ulykker.

Det blir to tunneler på strekninga, Ryggtunnelen blir 1210 meter og Mongehammartunnelen
blir 510 meter lang. Begge tunnelene får sikkerhetstiltak i samsvar med tunnelklasse B.

Tunnelportalene blir ekstra lange i områder med skredfare. Dette gjelder spesielt ved Skiri
og Remmem. På grunn av plassmangel inntil dagens veg ved Remmem blir tunnelportalen
utforma med et firkantet tverrsnitt.

3.2

Referansealternativet, alternativ 0

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

konsekvenser av at planlagte tiltak ikke blir gjennomført vurderes.
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Overordnede mål og føringer
Flere overordnede mål, føringer og retningslinjer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå peker
på friluftsliv / by- og bygdeliv som sentrale verdier som skal ivaretas og styrkes.
Stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer

Stortingsmelding om friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet (Meld. St. 18 (2015-

2016)). Regjeringen presiserer i meldingen at friluftsliv er en viktig kilde til høyere

livskvalitet og bedre helse for alle, og at det er en sentral og levende del av norsk kulturarv
og den nasjonale identitet. Hovedmålet i friluftslivspolitikken er at en stor del av

befolkningen skal drive jevnlig med friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet skal derfor prioriteres i
arbeidet.

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikt (Meld. St. 18 (2016-2017)).

«Meldingen fremmer tiltak som skal sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige

regioner i hele landet. Nærhet til, og tilrettelegging for, friluftslivsområder i nærmiljøet blir
trukket fram som viktige faktorer som skaper attraktive steder å bo og leve.»

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RpR for

barn og planlegging (1995)). «Formålet med retningslinjen er å synliggjøre barn og unges
interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven, samt gi bedre grunnlag for å

ivareta disse interessene. I retningslinjen er det også oppført som nasjonalt mål at man skal
sikre oppvekstmiljø med fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter, og at en meningsfull
oppvekst skal sikres uansett bosted og sosial eller kulturell bakgrunn.»
Naturmangfoldloven, Landskapsvernområder §36 (2009)

Bakgrunnen for vern og andre verdier i området, verneforskrifter med mer er omtalt i en
utdypende tekst i planbeskrivelsen for reguleringsplanen.

Formålet til Naturmangfoldloven, Lov om forvaltning av naturens mangfold §1 (2009) er:

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

Tiltak i landskapsvernområder er omtalt i Naturmangfoldloven §36 (2009):

Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende.

I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller sammen med andre
tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående

virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal

tilpasses landskapet. Det skal legges vekt på den samlede virkning av tiltakene i området.

Forskrift om vern av Romsdalen landskapsvernområde §2 (2006)

Det vises til §2 i verneformåla som åpner for at: «ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving
gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk
tilrettelegging».
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Forvaltningsplanen for Reinheimen, (…) Romsdalen landskapsvernområde (2010)

I henhold til verneforskriftene skal det utarbeide en «forvaltningsplan med nærmere

retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.». Forvaltningsplanen skal
presisere og utdjupe verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal også ta omsyn til krav om
likebehandling i saker av lik karakter. Det er ikke utarbeidet skjøtselsavtaler for områder
som omfattes av utredningsområdet i landskapsvernområdet.

Friluftslivet i Romsdalen landskapsvernområdet blir verdisatt i forvaltningsplanens kapittel
7.4 (2010): «Store delar av Rauma kommune generelt og området innafor Romsdalen

landskapsvernområde spesielt er registrert som internasjonalt viktig friluftsområde. Denne
vurderinga er basert på eit eineståande og særprega vakkert natur- og kulturlandskap.»

I kapittel 7.4 om retningslinjer blir det videre framhevet at «all ferdsel skal skje med omsyn

til landskap, naturmiljø eller kulturminne». I kapittel 7.5 om reiseliv vises det til

sammenhengen med friluftsliv: «reiselivet i området er basert på aktiviteter knytt til
friluftslivet, slik som fotturisme, klatring, jakt og fiske».

Verneplan IV (1993) og Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
(1994)

Raumavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan IV fra 1993.

Forskriften (1994) gir generell veiledning for planleggingen i tilknytning til vernede vassdrag.
Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også hensyntas
ved andre tiltak. Retningslinjene er strenge og forutsetter at elvemiljøet påvirkes i så liten
grad som mulig. I forarbeidene til vern av vassdraget Rauma (NOU 1991) blir det trukket
fram at elva har nasjonal verdi for friluftsliv og turisme:

Romsdalen med Rauma er et variert og mangfoldig landskap med store kontraster som gir

store opplevelser. Den store variasjonen i naturen gir rike muligheter for friluftslivsaktiviteter
til alle årstider. Natur- og friluftsområdene på begge sider av Romsdalen grenser til større

sammenhengende fjellområder, bl.a. Reinheimen som er det største urørte fjellområdet i Sør-

Norge. Fjellområdene er godt egnet for både dags- og flerdagsturer, og i sentrale deler er det

vardet løype i tilknytning til hytter. Rauma omfattes av svært store fiskeinteresser. Rauma med
nedbørfelt har nasjonal verdi som friluftsområde.

I forskriften (1994, pkt. 3) er det beskrevet hva det må legges særlig vekt på for å oppnå

nasjonale mål for forvaltning av vernede vassdrag. Av betydning for fagtema Friluftsliv / byog bygdeliv vurderes:
•

unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø,

•
•

sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene,

sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner,
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Figur 3 viser store opplevelsesverdier med dramatisk og variert dallandskap, bilder fra Skiri og Rygg.

Verdifullt kulturlandskap (miljøstatus.no)

Hele planområdet ligger innenfor Miljødirektoratets (miljøstatus.no) inndeling av verdifulle
kulturlandskap. Langs hele dalen er kulturpåvirkningen knyttet til gårdsdrift. Målet med

prosjektet var å utarbeide, samordne og utvikle en forvalting av jordbrukslandskapet sitt
kulturlandskap der biologisk mangfold, kulturminner og opplevelseskriterier blir sikret.

Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal (1994) trekker Romsdalen frem som et dalføre
med storslagen natur og harmonisk kulturlandskap med lang historie.

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, KULA (riksantikvaren.no)

Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse,

KULA. Landskapene blir ikke fredet eller vernet ved at de blir med. Målet med prosjektet
KULA er å bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante

sektorer, samt å styrke kulturminneforvaltningen som aktør i forvaltning av landskap.
Romsdalen er nominert som kandidat til KULA (status per 1. desember 2020)

Riksantikvaren har laget et informasjonsark om KULA, der blant annet opplevelsesaspektet
ved kulturhistoriske landskap fremheves:

KULA − LANDSKAP MED STORE VERDIER Landskap gir mange muligheter for opplevelser. Ofte

er det de menneskeskapte sporene som gjør landskapet ekstra spennende. De bidrar til lokalt
særpreg og gir grunnlag for verdiskaping og utvikling. Landskap kan være grunnlag for

arealplanlegging. Det er viktig at landskapene fortsatt er i bruk og at jorda og skogen drives

videre. Fortsatt drift kan i mange tilfeller være økonomisk virksomhet for eksempel gjennom

turisme og landbruksnæring. Et landskap med store verdier kan også bidra til at et område blir
mer attraktivt som bosted og besøksmål.

Formål og verdier bak Verdifullt kulturlandskap (miljøstatus.no) og forslag til KULA

(riksantikvaren.no), med betydning for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv:
•

•

Sikre opplevelseskriterier gjennom blant annet forvalting av jordbrukslandskapet sitt
kulturlandskap (Verdifulle kulturlandskap).

Ivareta kulturhistoriske verdier i landskapet som grunnlag for opplevelser (KULA).
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Utredningskrav
Formål med temautredningen er å skaffe kunnskap om konsekvensene av de planlagte

utbyggingstiltakene for verdifulle områder innenfor fagtema Friluftsliv / by og bygdeliv.

Konsekvensutredningen skal besvare bestillingen fra planprogrammet etter offentlig høring:
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Tiltaksbeskrivelse
Alternativ 1 Flatmark-Skiri

Dette alternativet er basert på godkjent kommunedelplan, men et av de nye hovedgrepene er
å flytte jernbanebrua og krysningspunktet ved Skirimoen lenger øst (ca. 50 meter).

Bakgrunnen for dette er mulighetene til trafikkavvikling i forbindelse med bygging av ny
jernbanebru. I godkjent kommunedelplan er krysningspunktet i samme punkt som
eksisterende jernbaneundergang.

Raumabanen må flyttes over en lengde på ca. 2110 meter mellom Flatmark og Skiri. Det som
er nytt i jernbaneomleggingen er at påkoblingspunktet ved Jetmundhølen er flyttet til Midtre

Flatmark. For å unngå ytterligere omlegging av jernbanen på ca. 500 meter nedover dalen er
det andre påkoblingspunktet flytta fra vest for Skiri til mellom Skiri og Skirimoen. I

kommunedelplanen var det planlagt ei parallellflytting av jernbanen sørover mot elva forbi
Skirigårdene og nedover mot Åndalsnes.

Mye av ny veg lå i kommunedelplanen i eksisterende vegtrase mellom Flatmark og Skiri, noe
som ville gjøre trafikkavviklinga svært krevende under bygging. Nå er både jernbane og
europavegen parallellflytta inn i terrenget, og det vil være plass til nødvendig
trafikkavvikling, i alle fall ett kjørefelt, på eksisterende veg.

Etter tidligere planer skulle det bygges fiskesti på deler av strekningen, men dette er det gått
vekk fra, siden eksisterende veg kan brukes som lokalveg/turveg fra Flatmark til Skirimoen,
og videre helt nedover til Marstein. Parallellflytting av jernbanen og europavegen inn i
terrenget, sammen med at eksisterende veg i liten grad blir berørt, medfører at dette

alternativet ikke kommer i konflikt med Rauma elv. Alternativet medfører at gardstunet på
Nordre Flatmark må innløyses.

Figur 4. Alternativ 1 vist med rød strek og jernbaneomlegging med svart strek.
Krysningspunkt ved Skirimoen der jernbane går over E136 med jernbanebru.
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Alternativ 2 Flatmark-Skiri:

Dette alternativet er en justert utgave av alternativ 1 mellom Flatmark og Skirimoen. Forbi
Skirigårdene og til Kvernagrova er alternativa like. Av kartskissa ser vi at europavegen

krysser under jernbane i en betongtunnel. Bakgrunnen for å se på dette alternativet var et
ønske om å i mindre grad være i konflikt med Rauma elv, men alternativet har utvikla seg
sammen med alternativ 1 til å likne mer og mer på hverandre.

Det som skiller alternativ 1 fra alternativ 2 er at E136 krysser under Raumabana i

betongtunnel øst for Skirimoen. Det vil være nødvendig med noenlunde tilsvarende

omlegging av Raumabanen mellom Flatmark og Skiri som i alternativ 1, men omleggingen er

redusert ved Skiri/Skirimoen til ca. 1590 meter lengde. Som i alternativ 1 medfører alternativ

2 at gardstunet på Nordre Flatmark må innløyses. Ellers er alternativet likt med alle alternativ
fra Skiri til Marstein.

Figur 5. Alternativ 2 vist med grønn strek og jernbaneomlegging med svart strek. Krysningspunkt øst

for Skirimoen der jernbanen går over E136 som ligg i betongtunnel.
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Alternativ 3 Flatmark-Skiri:

I dette alternativet krysser E136 i bru over Raumabanen ved Nordre Flatmark. På denne

måten unngår vi jernbaneomlegging i sin helhet, og konflikten med Rauma elv er svært liten.
Det blir høye landkarfyllinger i en ellers forholdsvis flat del av Romsdalen. Veglinja vil gå inn

i Kjerkjeura i bakkant av gardstunet på Nordre Flatmark og rett sør for Kors gamle kirkegård.
Her vil alternativet beslaglegge mer dyrka mark enn de andre alternativene, men alternativet
er likevel det eneste som medfører at gardstunet på Nordre Flatmark kan bevares, selv om

det blir liggende inneklemt mellom ny veg og Raumabanen. Ved Skirimoen blir alternativet
liggende på fylling slik at tilkomst til vegsløyfe mellom Flatmark og Skirimoen må skje

gjennom ny undergang i europavegen og eksisterende undergang for jernbanen. Alternativet
er likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein.

Figur 6. Alternativ 3 vist med mørkeblå strek er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i «E136 bru»
ved Nordre Flatmark, og går i trasé bak tunet på garden og videre inn i Kjerkjeura rett sør for Kors
gamle kirkegård.
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Alternativ 4 Flatmark-Skiri:

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

Raumabanen ved Nordre Flatmark, men i motsetning til alternativ 3, der veglinja blir

liggende bak gardstunet, vil veglinja i dette alternativet gå rett gjennom gardstunet. Det er
ikke nødvendig med jernbaneomlegging og det blir ikke permanente inngrep i Rauma elv,

men landkarfyllinga blir høy. Etter brua vil veglinja gå inn i Kjerkjeura mer parallelt med

jernbanen. Dette vil derfor være mer i tilknytning til eksisterende veg- og jernbanekorridor

enn alternativ 3. Beslaget av dyrka mark er redusert, men våningshusa på Nordre Flatmark
må innløyses. Tilkomst til Midtre og Søre Flatmark vil skje ved planovergangen på Søre
Flatmark, mens tilkomsten til Nordre Flatmark vil skje i eksisterende undergang for

jernbanen og under ny europavegbru. Forbi Skirimoen vil alternativet ligge på fylling, og

tilkomst til gammel vegsløyfe (eksisterende veg) blir som i alternativ 3. Ellers er alternativet
likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein.

Figur 7. Alternativ 4 vist med lyseblå strek er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i «E136 bru» ved
Nordre Flatmark, og går i trasé gjennom tunet og videre inn i Kjerkjeura mer parallelt med Raumabana
enn i alternativ 3.
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Strekningen Skiri-Marstein

Fra Skiri til Marstein er alle alternativ like for resten av traséen. På Skiri går vegen inn i tunnel
ved Kvernagrova (Ryggtunnelen) og videre ut i dagen på Mongemoen litt øst for

skredvifta/elvevifta til Mongefossen. Fra Mongemoen går vegen nedover forbi Søre Monge og
inn i ny tunnel ved Mongehammaren. Mongehammartunnelen blir ca. 500 m med portaler.
Ved utløpet av Mongehammartunnelen på Ytter-Monge går vegen i slak kurve opp på

Trømoen. Ved vestre tunnelpåhogg for Mongehammartunnelen er det planlagt en ca. 12 m
høy skredvoll. Vollen er også planlagt for å kunne håndtere hjortetrekket over

Mongehammaren, noe som gjelder begge portalområder for Mongehammartunnelen. Over

Trømoen er vegen på et kortere parti lagt litt lengre fra fjellfoten enn i reguleringsplanen fra
2003. Dette er gunstig med tanke på steinsprang. Krysset på Marstein er flyttet lengre

nedover dalen mot Åndalsnes. Bakgrunnen for dette er å legge mindre beslag av dyrka mark,
og at vegen blir lagt lengre fra en del av bebyggelsen. Mer av eksisterende veg blir da
benyttet til gang- og sykkelveg.

Figur 8: Dagsone på Mongemoen og Søre Monge. Til høyre vestre tunnelportal Ryggtunnelen, og til
venstre østre portal Mongehammartunnelen.

Figur 9: Dagsone Trømoen går under Mongegjura. Til høyre vestre portal Mongehammartunnelen

Figur 10: Videre dagsone til Marstein med påkobling til eksisterende veg ved Bakken Camping.
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4 Metode

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens

vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). I en samfunnsøkonomisk analyse skal

konsekvenser bare telles en gang. Grenseoppgangen mellom de ulike tema går fram av
kapittel 6.1.1.

Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak
medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. For den
komplette metoden henvises det til Håndbok V712.

Definisjon av fagtema
Håndbok V712 avgrenser og beskriver fagtemaet Friluftsliv / by- og bygdeliv til «landskapet

slik folk oppfatter og bruker det». Avgrensing mellom de ulike ikke-prissatte fagtemaene er

ytterlige beskrevet i hovedrapporten.

Miljødepartementets veileder Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (2013) definerer
friluftsliv som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer
og naturopplevelse. (…) Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre

fritidsaktiviteter (idrett mv.) tas med i kartleggingen og verdisettingen, dersom de foregår i

naturomgivelser og på friluftslivets premisser.»

Sentralt for temaet er beboere og besøkendes bruk og opplevelse av det naturlige og

menneskepåvirkede landskapet. Områdene skal være allment tilgjengelig hele døgnet.

Begrepene by- og bygdeliv understreker at opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder

skal inkluderes.

Miljødepartementets veileder (2014) fremhever opplevelse som sentral ved friluftsliv:

Opplevelsen er en kombinasjon av aktiviteten som utøves, de fysiske omgivelsene og
forholdet til andre utøvere. For å forstå hvilken funksjon og verdi et friluftslivsområde
har, er det altså nødvendig å kjenne til mer enn hvilke aktiviteter som utøves i
området. Det er også viktig å være oppmerksom på den rammen opplevelsen foregår
innenfor. De inntrykk friluftslivsutøverne får fra aktiviteten og det sosiale og fysiske
miljøet, vil bli forstått og bedømt ut fra personlige erfaringer, sosiale normer og
kulturelle tradisjoner.

Steder er ikke kun beliggenheten på et kart, det oppstår gjennom bruk og aktiviteter.

Mennesker påvirker steder og steder påvirker mennesker. Noen deler stedsidentitet inn i to
begreper. Stedstilknytning omhandler hvordan man som menneske kan føle tilhørighet,

tilknytning og identifisering til et sted «innenfra». Vanlig er å ha en slik stedstilknytning til
eget hjem. Stedsoppfatning dreier seg mer om hvordan steder oppfattes kollektivt og

«utenfra», uten nødvendigvis å ha vært på stedet. Et eksempel på dette er gjennom historier.
(Vie, 2014)

22

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

Tre trinns metodikk i Håndbok V712
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode.

Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering
av alle ikke-prissatte fagtema, denne inngår i planbeskrivelsen for reguleringsplanen.
Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Detaljeringsnivå velges ut ifra hva som er
hensiktsmessig for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger.

Influensområdet inndeles i enhetlige områder på grunnlag av registreringskategorier definert
i tabell 6-18 i håndbok V712 (tabell 1). Friluftsområder deles inn i to hovedkategorier:

forbindelseslinjer og geografiske områder.

Tabell 3. Registeringskategorier for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv. Kilde: Håndbok V712.
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Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og
påvirkning for delområdet.
1.

Verdivurdering

Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning delområdet har i et

nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært

stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i

«konsekvensvifta» i figur 2. Kriterier for verdisetting for Friluftsliv / by- og bygdeliv er gitt i

tabell 2.

Tabell 4. Veiledning for verdisetting for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv (kilde: Håndbok V712)

2.

Vurdering av tiltakets påvirkning

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et
definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Skala
for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «forbedring». Vurderingen

skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», figur 2. Kriterier
for å vurdere påvirkningsgrad for Friluftsliv / by- og bygdeliv er gitt i tabell 3.
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Tabell 5. Veiledning for påvirkning for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv (kilde: Håndbok V712)

3.

Vurdering av tiltakets konsekvens

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til

«konsekvensvifta», se figur 11 og veiledning i tabell 6. Konsekvensene er en vurdering av om
et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde.

Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep
som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige
endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kap. 9.
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Figur 11. «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv x- aks og y-akse i figuren.
Kilde: Håndbok V712.
Tabell 6. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712.

Trinn 2: Konsekvens av alternativer

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering
av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av tabell 5. Den samlede

vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne

vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende
tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal
beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.
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Tabell 7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712.
Skala

Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ

Kritisk negativ
konsekvens

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av
strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4
minus (- - - -). Brukes unntaksvis

Svært stor negativ Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor
konsekvens

andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4

Stor negativ

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3

Middels negativ

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

Noe negativ

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

konsekvens
konsekvens
konsekvens

minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (- - -)
minus (- - -).

forekommer ikke eller er underordnete

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

Liten konsekvens

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen

Positiv

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad

konsekvens
Stor positiv
konsekvens

(referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader
finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies
klart av delområder med positiv konsekvensgrad.

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv

konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og
disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad.
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5 Kunnskapsgrunnlag
Generell karakteristikk
Deler av dette kapittelet er hentet fra konsekvensvurderingen for ikke-prissatte
konsekvenser i kommunedelplanen E136 Flatmark – Monge (2007).

Dalbunnen består av spredt bebyggelse i form av eneboliger og gårdstun, det er flest boliger
ved Marstein i nordvest. Marstein er et lite tettsted med flere eneboliger langs vegen og noe

tilrettelagt friluftsliv, som lysløype. De som bor i området har grunnlag for allsidig bruk med

turer ned til elva, jakt og fiske, men det er ingen separat løsning for gående og syklende
langs E136.

Beboere og besøkende må krysse E136 og jernbanen i plan når de skal på deler av inn- og

utmark og ned til Rauma elv. Ferdselslinjer er driftsveger for landbruk, fiskestier og vilttråkk
og historiske veger. Stinettet er oppstykket, det er få parkeringsmuligheter og lite

informasjon på stedet om mulighetene i området. Ved Nordre Flatmark og Skirimoen må en
gå gjennom gårdstunet for å kunne gå inn på den gamle vegen forbi Kors gamle kirkegård.

Beboerne fra hele kommunen benytter området til å plukke bær og sopp, utfart, bading, eller

klatring på de store kampesteinene. 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 og klatrere fra inn- og utland. Vegen og jernbanen kan

oppleves som en barriere og det er ingen tilrettelagte rasteplasser i området.

Det er store turområder på omkringliggende fjellparti, men de bratte fjellsidene på begge
sider av dalen er noe utilgjengelige og fjellene oppleves som noe løsrevet fra friluftslivet

nede i selve Romsdalen. Det er noen bratte og gamle ferdselsled fra dalen og opp på fjellet,
blant annet fra Flatmark til Døntebotnen, men stiene er ofte utfordrende, om du ikke er

lokalkjent. Romsdalen oppleves av noen få brukergrupper, fra toppen av omkringliggende

fjell.

Kunnskap og kilder
Kunnskap er hentet inn i tråd med anbefalinger i metodikken i håndbok V712, kap. 6.5.4.
Eksisterende kunnskap er innhentet fra innsynsløsninger som Morotur.no, Gislink.no og

RomsdalRock.com. Mer detaljert kunnskap er hentet inn gjennom samtaler og befaringer
med enkelte beboere og grunneiere. Dette er i hovedsak gjennomført i sommerhalvåret
2019.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har informert (samtale Mattis Mikkelsen, juni 2019) om

Rauma kommunes pågående kartlegging av friluftsområder etter Miljødirektoratets Veileder

M98-2013. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og publisert (mars 2021). Det ble informert om
at flere av turene på nettsiden til Morotur.no var inkludert i den nye registeringen.
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I FRIDA-kategorisering fikk området sammen med Reinheimen nasjonalpark, nasjonal

bruksverdi som friluftsområde (Gislink.no). Ifølge Friluftsrådet var det den gang vektlagt

registeringskategorier som større fjellområder, fiske- og badeplasser. Etter revisjon av V712
skal ikke FRIDA-kategoriseringen vektlegges ved verdivurdering. Nye registeringer
kategorisering etter Miljødirektoratets veileder (2014) skal vektlegger mer allment

tilgjengelige områder som blant annet tilrettelagte turer i nærområder til der folk bor.

Figur 12. Kartet er hentet fra Gislink.no. Det viser høyfjellsområdet markert gjennom FRIDA
registeringen, den sørøstlige delen av planområdet er innlemmet.

Overstående tekst (Frida-registeringen) beskriver nasjonal verdi på høyfjellsområdet

gjennom blant annet et nasjonalt/internasjonalt attraktivt turområde og vilt som villrein. I
forarbeidene til vern av vassdraget Rauma (NOU 1991) er det beskrevet at «Rauma med
nedbørfelt har nasjonal verdi som friluftsområde.»

Etter revisjon av håndbok V712 skal ikke bruk av hager og private nærmiljø rundt boliger og

hytter inngå som registeringskategori. Støypåvirkning på områdene skal beskrives, men støy

utredes under prissatte konsekvenser. Sykling på offentlig veg kan inngå under prissatte

konsekvenser, men blir her vurdert under fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv.
Usikkerhet

Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og usikkerhet knyttet til tiltaket.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilfredsstillende på reguleringsplannivå. Men det kan
være usikkerhet til vurdering og detaljeringsnivå av kunnskapsgrunnlaget:
•

Om det er innhentet tilstrekkelig informasjon fra grunneiere og andre brukergrupper
i influensområdet om bruken av området. Det er valgt å øke detaljeringsgraden i den

sørøstlige delen av området mellom Nordre Flatmark og Skiri, hvor alternative

veglinjer vurderes opp mot hverandre. Her er det også færre grunneiere og beboere
enn på Marstein. Usikkerheten er særlig rundt areal og omfang av bruk til
geografiske områder til jakt og fiske i Rauma elv.
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•

Hvorvidt laksebestanden som grunnlag for kommersiell laksefiske vokser og oppnår
høstbart overskudd i planperioden. Rauma elv har blitt rotenonbehandling og ble

friskmeldt for Gyrodactylus Salaris 1. november 2019. Laksefisket er ikke tilbake på
samme nivå som før smitten, men fiskeplasser er vurdert til verdien ved full
tilbakeføring av fiskeaktivitet i Romsdalen.
•

«Støy er definert som uønsket lyd. Det er umulig å skille måleteknisk mellom ønsket
og uønsket lyd, da støy er subjektivt. Opplevelsen av støy kan variere fra person til

person, og fra situasjon til situasjon» (vegvesen.no). Vurdering av endret lydbilde på

områder brukt til friluftsliv og bygdeliv som følge av påvirkning fra vegtiltak, er

vanskelig å vurdere. Opplevelsen av støy blir påvirket av aktivitet og områder. Det

vurderes at aktiviteter som sykling på veg og fisking i elvestryk, i mindre grad blir

påvirket av endring av lydbilde enn mer innadvendte og rolige aktiviteter som besøk
på en kirkegård eller badeplass.

•

At reguleringsplanens støyutredninger ikke detaljerer hvordan støyforholdene

varierer fra Lden 55 dB og lavere (i hvit sone). Støyretningslinje T-1442 (2016) har

anbefalte støynivå for rekreasjonsområder. «I tettstedsbebyggelse defineres stille

områder som et avgrenset område, egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor støynivået er

under Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse som områder hvor støynivået er under

Lden 40 dB. (…) Anbefalt grenseverdi for stille områder utenfor by/tettsted er Lden 40

dB, i tråd med forurensningsforskriftens definisjon.» Støy defineres som forurensing

etter forurensingsloven.

Tabell 8 viser «anbefalte støygrenser for friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder»
etter Støyretningslinje T-1442

Beskrivelse av området
Friluftsliv og bygdeliv som blir påvirket av tiltaket beskrives under de enkelte delområdene i

kapittel 6. Understående kapittel gir en mer generell beskrivelse av områder og ferdselslinjer

i området som:
•
•
•

er mer utfyllende (som f.eks. sykkelruter),

er felles for flere delområder (som f.eks. fiske)

ikke blir konsekvensvurdert videre i rapporten.
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Geografiske områder
Andre rekreasjons- og friluftsområder

Klatring og buldring

I den nedre delen av Romsdalen finnes noen av de vakreste og mest særpregete

fjellformasjonene i Norge, populære og ikoniske klatrefjell som Trolltindene, Romsdalshorn

og Trollveggen. Det er flere buldreområder og klatrefelt i Romsdalen. Om vinteren er det

isklatring flere steder: ved Ryggfonna, Utøyfonna, Rangåa og Kvernbekken. Informasjonen

om temaet er hentet fra kommunedelplanen utarbeidet for E136 (Statens vegvesen, 2007).

Jakt

Jakt vurderes med tanke på opplevelses- og rekreasjonsaspektet. Det jaktes elg, rådyr og

hjort flere steder i planområdet (samtaler med grunneiere Arne Skiri, Per Bersås og Marius

Remmem). Artene har oppholdsareal på de store terrengplatåene Mongemoen og Trømoen,
samt sør for Remmem gård. Felles for både hjorten og rådyra er at de har trekkruter langs

og på tvers av hoveddalføret. Fagrapporten for naturmangfold beskriver viltets trekkveier og
oppholdsareal i utredningsområdet. Det drives jakt mange steder i dalbunnen, men det er
vurdert at de større «moene» har mer konsentrert bruk enn trekkveiene ellers i
dallandskapet.

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

Rauma elv med strandsone er et viktig nærmiljøområde, og skaper tilhørighet for beboerne

med ulike aktiviteter. Store parti av elvestrekningen innenfor planområdet er i dag skjermet

fra inngrep og trafikkstøy, men deler er vanskelig tilgjengelig for allmenheten grunnet

jernbanen og dyrket mark. Det er flere mindre strender og badeplasser langs elvebredden

innenfor utredningsområdet som både lokalbefolkningen og besøkende benytter. Stedene

varierer etter vannstanden i elva. På Marstein er «Knuthølen» sør for campingen utpekt som
et flott sted å bade (samtale Bjørn Kåre Alnes).

Figur 13 viser litt av strandsonen rundt Rauma elv, mellom Skiri og Skirimoen.

Laksefiske - fiske

Raumavassdraget har lange tradisjoner for fiske av sjøørret og laks, og har en lakseførende
strekning på 42 km. Elva er en kjent lakseelv på nasjonalt nivå. Laksefiske i Rauma har en

historisk symbolverdi og er nesten ikonisk, med tanke på engelske lorder som startet fisket i
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dalen på slutten av 1800-tallet. Rauma elv er gjennom sin beskyttelse som Nasjonale

laksevassdrag og laksefjorder, en mulig stor ressurs for villaksstammen (lakseelver.no).
Laksefiske blir under fagtemaet vurdert ut ifra «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden

med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse». Ved vurdering av fiskeplassene i Rauma
har opplevelseskvaliteter som landskapet gir, stor betydning. Strandsonen med gapahuker,

strender, kantvegetasjon og fiskestier inngår også i temaet. Fiske på laks, sjøaure og ørret er
ikke en allment tilgjengelig aktivitet på grunn av regulering gjennom fiskekort organisert av
grunneiere.

Næringsorganisasjonen Norske lakseelver (lakseelver.no) skriver om laksens historie etter at
elva ble smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 1980. 1983 var den spredt i den

anadrome delen av elva, og i 1985 kom et dramatisk fall i fangsten. Elva ble behandlet med

rotenon i 1993, men parasitten ble på nytt oppdaget i 1996. Dette resulterte i ny

behandlingsrunde i 2013 og 2014. Miljømyndighetene friskmeldte elva 1 2019, og det pågår

nå et omfattende arbeid for å få tilbake et høstbart overskudd av villaks slik at kommersiell
fiske kan starte opp igjen. I konsekvensutredningen er laksefiske vurdert som om elva er
friskmeldt, det er stor sannsynlighet for at dette skjer i løpet av planprosessen.

Egnethet for fiske skifter etter vannstand i elva og tid på året. Det Fiskeribiologiske

takseringskartet fra 1973 viser fiskeplasser (høler og stryk) med ulik verdi. Grunneier og

leder av fiskeeierlaget Vidar Skiri (samtale) mener registreringen fortsatt er relevant

angående fiskeplasser. Det er flere bra fiskeplasser innenfor influensområdet, spesielt
mellom Flatmark og Skiri.
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Figur 14 viser bilde tatt av gyte- og fiskeplasser utarbeidet for Raumavassdraget i 1993, for
strekningen mellom Flatmark og Monge. Foto av kart fra Vidar Skiri.

Figur 15 viser tilsvarende gyte- og fiskeplasser, for strekningen mellom Remmem og Marstein. Foto av
kart fra Vidar Skiri.
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Padling

Strekningen fra Flatmark til Hjellhølen er egnet for elvekajakk og innebærer tidvis krevende

padling. Forbi Årstallsteinen er det ikke mulig å padle på grunn av farlig strøm. Fra Flatmark
og oppover dalen er det flotte muligheter for kanopadling. Informasjonen om temaet er
hentet fra kommunedelplanen for E136 fra 2007.

Forbindelseslinjer
Ferdselsforbindelser

Turstier

Morotur.no framhever stier i og i nærheten av planområdet. Noen letter turer like utenfor

influensområdet er: Olasskarsgrova og Jonsoksteinen nordvest på Marstein, samt Ryggvatna

sydøst for elva fra Remmem gård. Disse er også merket i Gislink.no. Turene på Marstein kan

starte innenfor planområdet, men vil da gå gjennom et gårdstun nord for E136 på Marstein.

Figur 16 er hentet fra Morotur.no og viser noen av stiene markert i området, men utenfor
influensområdet. Turene Jonsoksteinen og Olasskarsgrova (til venstre) og Ryggvatna (til høyre).

Gamle vegfar

Rester etter den gamle ferdselsvegen bygd på 1700-tallet binder delvis sammen området

mellom Skiri og gårdene sør på Flatmark. Området har store opplevelsesverdier med fravær
av trafikkstøy og et lunt klima. Her er kulturlandskapet tilnærmet uten nyere inngrep, med

dramatisk terreng av kampesteiner, samt Kors gamle kirkegård. Beboerne forteller at det er
et viktig nærområde for blant annet turer og jakt (samtale med grunneier Per Bersås).
Chausséen danner også kulturhistoriske opplevelser, som ved Årstallsteinen.

På Trømoen og Mongemoen er de gamle ferdselsvegene delvis innlemmet i turstier, lysløype
og driftsveger. Men deler av det gamle vegnettet er framtredende med sin rette linjeføring,
spesielt på Monge.
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Figur 17 viser områder langs 1700-tallsvegen bak bebyggelsen mellom Skiri og Nordre Flatmark.

Sykkelruter

Gående og syklende har dårlige forhold langs dagens E136, det er ingen gang- og sykkelveg

på strekningen. På den største delen av E136 gjennom influensområdet er fartsgrensen 80

km/t. Gjennom tettstedet Marstein er fartsgrensen 60 km/t og det er bebyggelse på begge
sider av vegen. Skolen er nedlagt, så barn må ta skolebuss til Åndalsnes. Ved samtale med
grunneiere kommer det fram et sterkt ønske om å kunne benytte dagens kjøreveg som
lokalveg etter at ny E136 blir bygd.

Observasjoner viser at det stort sett er erfarne syklister som sykler langs E136 gjennom

området, og som oftest i forbindelse med trening eller lengre sykkelturer. Sykkeltilbudet
gjennom Romsdalen er forankra i Nasjonale sykkelruter (vegvesen.no). Romsdalen er

foreslått som en del av sykkelrute nr. 5 – Numedalsruta (Larvik-Kongsberg-Geilo-Molde), og

ruta er til sammen 950 km lang. Det nasjonale sykkelnettet er igjen en del av rutenettet i
Europa (EuroVelo.com), og har som oppgave å binde sammen landsdeler og vise fram

attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. Sykkelnettet skal

samtidig binde sammen de største byene våre, og gjøre det mulig å sykle fra sted til sted
uten å måtte ut på de store trafikkerte veiene.

Nordveggen AS (næringslivet i Rauma og Rauma kommune) initierte i 2016 utarbeidelse av

Mulighetsstudie sykkelveg Romsdalen (Figur 19). Formålet med studiet har vært å binde

sammen ulike eksisterende veger og stier gjennom dalen, supplert med noe nybygging, til

en sammenhengende sykkelsti. Dette er tenkt å være et reiselivsprodukt, målgruppene er
hovedsakelig turist- og treningssyklister om sommeren.

Mulighetsstudiets (2016) forslag og standard til nasjonale sykkelruter (NA-rundskriv, 2001)

legges til grunn for planleggingen. Sykkelstien skal være tilgjengelig i sommerhalvåret og

være framkommelig for sykkel med tilhenger. Det kan være parti der sykkelen må trilles på

grunn av dårlig dekkekvalitet eller bratt stigning. Forslag til standard i «mulighetsstudiet» til
Nordveggen AS er minimum 1,5 meter bredde og maksimum 15 % stigning (1:7). Den delen
av ruta som ligger på gamle veger skal restaurerast på den historiske vegens premisser.
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Figur 18. Kartet er hentet fra Strava Heatmap (strava.com) og viser at det er flere som sykler gjennom
Romsdalen langs E136, planområdet er markert. Den mest populære sykkelruten er over Trollstigen,
dette ses av fargeskalaen der tykkest blå strek har flest syklister.
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Figur 19. Skissene viser mulighetsstudien av ulike alternativer for sammenhengende sykkeltrase
gjennom planområdet. Det er ikke tatt høyde for ny E136-trase, men skissene viser et mulig alternativ
hvor gamle vegfar sammenkobles. En tilrettelegging må i tilfelle koordineres med grunneiere og
kulturmiljøfaglig kompetanse. (Nordveggen AS, 2016)

Influensområde
V712 beskriver influensområdet som området der vesentlige virkninger forventes å kunne
opptre. For fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv er det snakk om betydelig påvirkning av

hvordan folk oppfatter eller bruker landskapet. Influensområdet for fagtemaet er både større
og mindre enn planområdet.

I forhold til sykkelrute på dagens E136 vil influensområdet strekke seg gjennom hele

Romsdalen, gjennom nasjonale sykkelruter. Planområdet kan ses fra noen turområder på

omkringliggende fjell som Mannen, men den store avstanden til planområdet gjør at turen

vurderes til å ligge utenfor influensområdet.

38

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

6 Trinn: Verdi og konsekvens for delområder
Inndeling i enhetlige delområder
Inndeling i delområder etter metodikken i håndbok V712 baseres på områdenes funksjon,

karakter og verdi på områder. Noen hovedkategorier av friluftsområder og /eller

ferdselslinjer slås sammen fordi det har store sammenfallende brukergrupper, tilkomster

eller geografisk utstrekning.

Verdikart
Generelt har friluftsområdene i dalen høy opplevelsesverdi. Mange av de samme kvalitetene
som gir denne opplevelsesverdien, er bakgrunn for vernene i dalen, som landskapsvern,

verdifullt kulturlandskap og vern av vassdraget Rauma. Overordnet vurderes Rauma elv og
områder med ansamling av kampesteiner og fravær av trafikkert veg med støy og
lysforurensing, for å ha ekstra høy opplevelsesverdi for friluftsliv og bygdeliv.

Figur 20 viser verdisetting av delområder i influensområdet.
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Tabell 9. Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi
Område/

Lokalitetsnavn

Registeringskategori

F1

Kors gamle kirkegård

Geografiske områder

Utfartsområde

Middels verdi

F2

Skiri nord

Geografiske områder

Nærturterreng

Noe verdi

F3

Buldreområde Skiri

Geografiske områder

Utfartsområde

Stor verdi

F4

Årstallsteinen med

Geografiske områder

Utfartsområde

Middels verdi

F5

Fiske Nordre Flatmark

Geografiske områder

strandsone med

Stor verdi

Forb.linje

elvevandring

Beskrivelse

tilhørende sjø og

Verdi

vassdrag
F6

Fiske Skirimoen –

Geografiske områder

F7

Sykkelrute E136

Ferdselslinjer

F8

Årstallsteinen

Bading Skirimoen

strandsone med

tilhørende sjø og

Svært stor verdi

vassdrag
Geografiske områder

F9

Fiske Remmem

Geografiske områder

F10

Mongemoen

Geografiske områder

F11

Trømoen

F12
F13

Sykkelruter

strandsone med

tilhørende sjø og
vassdrag

strandsone med

tilhørende sjø og
vassdrag

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Andre rekreasjons-

Noe verdi

Geografiske områder

Andre rekreasjons-

Noe verdi

Mongehammeren

Ferdselslinjer

Ferdselsforbindelser

Noe verdi

Klatring Mongegjura

Ferdselslinjer

Ferdselsforbindelser

Noe verdi
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Figur 21. Illustrasjonen viser mer detaljert inndeling i delområder av sørøstlig del av planområdet, med
4 alternative vegtraseer i planforslaget østover fra Rygg.

Figur 22. Illustrasjonen viser mer detaljert inndeling i delområder av nordvestlig del av planområdet,
med vegtraseen i planforslaget.
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Delområde F1 Kors gamle kirkegård
Kors gamle kirkegård ligger i et skjermet landskapsrom nord for Kjerkjeura, og er vernet

etter Kulturminneloven. Ferdselsvegen fra 1700-tallet går gjennom delområdet. Kirkegården

har stor kulturhistorisk opplevelsesverdi, men ses også i sammenheng med det naturskjønne
området med den spennende blokkura til Kjerkjeura. Fravær av støy og inngrep er en stor

kvalitet ved området. Den rolige og beskyttede atmosfæren innbyr til «meditativt og åndelig»
opphold.

Beboere på Nordre Flatmark gård skjøtter området, og legger til rette for besøkende og

overnattingsgjester tilknyttet gårdsturismen på gården, samt menighetsmiljøet i kommunen.

Det blir arrangert gudstjenester, samt andre tilstelninger som konserter på kirkegården, hvor

turer oppom ura er en del av opplevelsen (samtale grunneier Per Bersås). Stedet har gjennom

denne bruken en symbolverdi og dagens beboere på gården har sterk stedstilknytning til
området.

Området er offentlig tilgjengelig for besøkende, med avkjørsel gjennom gårdstunet og

tilrettelagt parkering på nordsiden av gårdsbebyggelsen. Adkomsten kan oppleves noe

privat. Forvaltningsplanen for Romsdalen landskapsvernområde (2010) påpeker at området
er tilrettelagt for besøkende.

Figur 23. Bildene viser Kors gamle kirkegård med de omkringliggende markene oppunder fjellfoten,
bak Kjerkjeura.
Tabell 10. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F1 Kors gamle kirkegård

Verdivurdering: Delområde F1 Kors gamle kirkegård
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

▲

Stor verdi

Området er attraktivt for flere grupper og har lokal mot regional betydning.
Samlet gir de nevnte kriteriene middels verdi.
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Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Tiltaket medfører innløsing av boligbygningene på Nordre Flatmark gård, dette reduserer

1/2

opplevelsesverdi og visuelle kvaliteter. Adkomsten forlenges, med avkjøring til

gamlevegen fra Skirimoen. Jernbane og ny E136 krysses med to underganger i nærheten

av dagens jernbaneundergang. Forbindelseslinjen er lagt om, dette medfører noe omveg,

samtidig bindes området sammen med sykkelruten. Skjøtsel av området kan bli redusert,

men det er stor usikkerhet tilknyttet påvirkning grunnet innløsing av boligbebyggelsen på
Nordre Flatmark gård. Det vurderes at lydbildet vil bli noe dårligere enn dagens situasjon.
Påvirkningen vurderes som noe forringet.

Figur 24 Illustrasjonen viser alternativ 1 forbi Kors gamle kirkegård.

Figur 25. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 1. Alternativ 2 er lik alternativ 1 forbi Nordre-Flatmark gård.
Beregningen viser ikke graderinger av støynivå i hvit sone. Etter veileder T-1442 anbefales
det at «grenseverdi for stille områder utenfor by/tettsted er Lden 40 dB, i tråd med
forurensningsforskriftens definisjon». Den nye vegen og jernbanen heves noe forbi Nordre
Flatmark gård, og vil ligge på samme nivå. I dag ligger vegen lavere enn jernbanen. Det
vurderes at området nord for vegen mot kirkegården vil få noe dårligere lydbilde enn i
dag, men det er usikkerhet rundt dette.
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▲
Boligbygningene på Nordre Flatmark gård står som i dag. Kirkegården, det eldre vegfaret

3

og omkringliggende «lykkjer» med dyrket mark vil fortsatt være tilgjengelig og intakt,

men dagens bruk og opplevelsesverdi vil bli svært redusert. Området blir redusert med
tiltak i den delen av Kjerkjeura som inngår i delområdet. Kirkegården vil ligge noe

skjermet bak Kjerkjeura, men vegen over dyrka mark på Nordre Flatmark vil gi et mye

dårligere lydbilde. Grunnlaget for «meditative og åndelige» aktiviteter i området blir mye

dårligere. Adkomst blir direkte fra ny E136.

Påvirkningen vurderes som forringet, høyt på skalaen mot sterkt forringet.

Figur 26. Illustrasjonen viser alternativ 3 forbi Kors gamle kirkegård. Anleggsområdet er
regulert ut over topp skjæring.

Figur 27. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 3. Beregningen viser ikke graderinger av støynivå i hvit sone.
Lydbildet vil være mye dårligere enn ved alternativ 1 og 2.

▲
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Tiltaket medfører innløsing av boligbygningene på Nordre Flatmark gård. Broen vil bli et

4

nytt element i høyden, og redusere opplevelseskvaliteter i området. Adkomsten forlenges,
med avkjøring til gamlevegen fra Skirimoen. Jernbanen krysses med dagens

jernbaneundergang og ny E136 krysses under broen. Forbindelseslinjen er lagt om, dette

medfører noe omveg, samtidig bindes området sammen med sykkelruten. Skjøtsel av

området kan bli redusert, men det er stor usikkerhet tilknyttet påvirkning grunnet

innløsing av boligbebyggelsen på Nordre Flatmark gård. Lydbildet vil være dårligere enn

ved alternativ 1 og 2, men bedre enn alternativ 3.

Påvirkningen vurderes som noe forringet, høyt på skalaen mot forringet.

Figur 28. Illustrasjonen viser alternativ 4 forbi Kors gamle kirkegård.

Figur 29. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 4. Beregningen viser ikke graderinger av støynivå i hvit sone.
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Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

▲

Etter konsekvensvifta gir middels verdi og noe forringet noe miljøskade (-)

▲

3

Etter konsekvensvifta gir middels verdi og forringet betydelig miljøskade (--)

4

Etter konsekvensvifta gir middels verdi og noe forringet noe miljøskade (-)

▲
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Delområde F2 Skiri nord

Figur 30. Bildene viser noe av miljøet i området, med en parsell av den vegen fra 1700-tallet (t.h.).

Området er mindre utviklet for buldring, men det har et potensiale som grunneier ønsker å
utvikle. Området er også fint for annen rekreasjon som sopp- og bærplukking. Området

knyttes til bebyggelsen på Skiri og Skirimoen, og med den gamle ferdselsvegen fra 1700-

tallet langs fjellfoten. Beboerne på Skiri (samtale) har planer om å utvikle området til aktivitet

rundt buldring som en næring.

Tabell 11. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F2 Skiri nord

Verdivurdering: Delområde F2 Skiri nord
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Området har få brukere og lokal betydning, selv om det er potensiale for å være attraktiv for flere.
Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Nye vegalternativ vil ligge lenger sør, parallelt med jernbanen. Parkering ved sagbruket
kan opprettholdes lik i dag og det blir mer trafikksikkert med mindre trafikk på

hovedvegen. Dette vurderes å være en så liten forbedring at tiltaket medfører ingen/lite
endring.

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲

Etter konsekvensvifta gir noe verdi og ubetydelig endring, ubetydelig miljøskade (0)
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Delområde F3 Buldreområde Skiri
Buldreområdet på Skiri har svært godt egnet for buldring (klatring uten tau), med flatt
terreng og god kvalitet på steiner (høyde mm.). Det er det største utviklede feltet i

Romsdalen. Området er mye benyttet i sommerhalvåret av buldrere fra regionen, men det

har også nasjonal interesse. I tillegg til det flotte landskapet i Romsdalen, gir den tørre og
karrige blandingsvegetasjonen i området store opplevelses- og rekreasjonskvaliteter som

bading i elva, sopp- og bærplukking. Parkering til området er på nordsiden av vegen ved

den gamle saga.

Figur 31. Kartet er hentet fra RomsdalsRock.com og viser buldring på kampesteinene på Skiri. Bildet
viser noen av buldresteinene.
Tabell 12. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F3 buldreområde Skiri

Verdivurdering: Delområde F3 buldreområde Skiri
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

Svært stor verdi

Området har særlig gode kvaliteter, er attraktivt for noen – klatrere og har regional til nasjonal
betydning.

Samlet gir de nevnte kriteriene stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Omlegging av jernbanen vil strekker seg forbi buldreområdet. Den nye jernbanen vil ligge

noe høyrere enn i dag og vil gi større fyllinger inn i buldreområdet og påvirke bulder nr. 3,

se figur 31. Anleggsområdet er planlagt noen meter inn i buldreområdet sør for

jernbanen, det er usikkerhet rundt bruk av dette i denne planfasen. Ny adkomst til

området over jernbanene blir trolig fra Skirimoen eller Skiri.
Påvirkningen vurderes som noe forringet.
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Figur 32. Illustrasjonen viser alternativ 1 med en høyere linjeføring forbi buldreområdet
på Skiri, rødt felt viser planlagt anleggsområde.

2/3/4

▲

Den nye vegen vil i liten grad påvirke området fysisk, men vegen vil komme noe nærmere
med parallellføring til jernbanen. Parkering og adkomst vil ikke endres av vegtiltaket.
Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.

Figur 33. Illustrasjonen viser alternativ 4 forbi buldreområdet på Skiri, med jernbanen lik
som i dag. Krysningspunkt for driftskjøretøy er planlagt øst og vest for delområdet.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1
2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og noe forringet, noe miljøskade (-)

▲
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og ubetydelig endring, ubetydelig miljøskade (0)
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Delområde F4 Årstallsteinen med elvevandring
Beboer på Skiri (samtale med grunneier Arne Skiri) arrangerer elvevandringer på fiskestier og

gamle vegfar mellom Skiri og Årstallssteinen, med formidling av natur, historie og kultur.
Området benyttes også av fiskere, klatrere eller andre historieinteresserte, og har store

opplevelsesaktiviteter knyttet til det spektakulære landskapet med stryk og kampesteiner.

Det er et klatrefelt og noen buldresteiner på halvøya rundt Årstallsteinen, og fiskeplasser
lenger nord ved Utøyan.

Tilgjengeligheten til området er ikke trafikksikker. Parkering er på nordsiden av E136, og veg
og jernbanen må krysses i plan. Det er hverken et tilfeldig stoppested eller en skiltet
severdighet.

Figur 34 viser natur- og kulturmiljøet rundt området Årstallsteinen, med nærhet til elvestryk, jernbane,
kulturminner som Fantehelleren og Chausséen fra 1869. Klatreføreren er hentet fra RomsdalsRock.com
og viser klatrerutene på Årstallsteinen mot Rauma elv.
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Figur 35. Illustrasjonen er hentet fra forprosjektet Vegkulturmiljø Årstallsteinen (Statens vegvesen,
2008) og viser ulike aktiviteter rundt elvemiljøet mellom Årstallsteinen og gårdene på Skiri.
Tabell 13. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F4 Årstallsteinen med elvevandring

Verdivurdering: Delområde F4 Årstallsteinen med elvevandring
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Området har flere brukere, lokal til regional betydning og særlig gode kvaliteter.
Samlet gir de nevnte kriteriene middels verdi, høyt på skalaen mot stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Tiltakene berører ikke delområdet direkte, men tilkomst og parkering påvirkes noe ved at
trafikken reduseres på E136. Jernbanen opprettholdes som barriere for tilgjengeligheten

til Årstallsteinområdet.

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og ubetydelig endring, ingen miljøskade (0)
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Delområde F5 Fiske Nordre Flatmark
Laksefiske er mer omfattende beskrevet i kapittel 5.4.2.1 Laksefiske - fiske.

Jetmundhølen er delt i to delområder, mellom nordlig og sørlig elvebredde. Delområdet er

avgrenset geografisk mot fiskeområdet i vest/nedstrøms der det blir forskjeller i kvalitet og
attraktivitet.

Elva ligger langs E136, og ved ferdsel mellom fiskeplassene på nordsiden av elva benyttes

vegkanten på E136. På sørsiden av elva er det egne fiskestier. Grunneiere benytter båter for
å krysse elva på stille parti ved Jetmundhølen og nord for Kjerkjefossen (samtale med Per
Bersås og Vidar Skiri).

Det er flere gode fiskeplasser for laks i delområdet, med fiskeribiologiske poeng F8 i

Jetmundhølen og F3 og F5 i kulper i strykene oppstrøms Jetmundhølen (av en skala fra 1- 10

(12)). Se figur 5. (Fiskeribiologisk takseringskart, 1973)

Per Bersås (samtale med grunneier) bekrefter lokalisering av gode fiskelokaliteter for laks på
elvestrekningen mellom Nordre Flatmark og Jetmundhølen. Større fisk vandrer langs dypere

deler av elva, og fanges ved innløpet til Kjerkjefossen, langs Kjerkjefossen og ved utløpet til
Jetmundhølen. Det er også bra fiske etter aure der elva breier seg ut ved Flatmark. På

sørsiden av elva ble det tidligere fisket i «hjertet» av Jetmundhølen fra båt (samtale med

Vidar Skiri). Det vises til rapporten Vurdering av funksjonsområder for anadrom fisk som er

utarbeidet for strekningen (Andersen, 2019).

Tabell 14. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F5 Fiske Nordre Flatmark

Verdivurdering: Delområde F5 Fiske Nordre Flatmark
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

▲

Svært stor verdi

I forarbeidene til vern av vassdraget Rauma (NOU, 1991) blir det trukket fram at elva (med

nedbørsfelt) har nasjonal verdi for friluftslivet. Det vurderes at fiskeplassene er svært attraktive for

fiskere og har særlig gode naturopplevelser. Støy på grunn av nærhet til kjøreveg og jernbane og

redusert framkommelighet langs elvebredden, trekker noe ned verdien på området.
Samlet gir de nevnte kriteriene stor verdi, høyt på skalaen mot svært stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Det er små forskjeller mellom påvirkning av alternativ 1 og 2 for vurdering av tema og

delområde, ingen av alternativene går ut i Rauma elv med tiltak. I Jetmundhølen og forbi
Kjerkjefossen vil fjerning av trafikk på dagens E136 bedre; tilgjengelighet til nordlig
elvebredde, forbindelseslinjer langs elven, attraktivitet og lydbilde på deler av

strekningen. Dagens hovedveg med fyllinger ut i elva vil fortsatt være tilkomsten ned til
elvebredden.

Påvirkningen vurderes som (noe) forbedret.
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Figur 36. Illustrasjonen viser alternativ 1 forbi øvre del av delområdet, Nordre Flatmark.
Tiltaket gir inngrep i Rauma elv. Dagens veg som gir bedre framkommelighet for fiskere
langs elva. Alternativ 2 er likt alternativ 1 forbi området.

Figur 37. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 1. Beregningen viser ikke graderinger av støynivå i hvit sone.
Tiltaket vil bedre lydbildet på deler av strekningen.

3

▲

I Jetmundhølen og forbi Kjerkjefossen vil fjerning av trafikk på dagens E136 bedre;

tilgjengeligheten til nordlig elvebredde, forbindelseslinjer langs elven og attraktiviteten.

Ny veg vil i liten grad være synlig fra elverommet, dette vil gi et betydelig bedre lydbilde.
Dagens hovedveg med fyllinger ut i elva vil fortsatt være tilkomsten ned til elvebredden.
Påvirkningen vurderes som (betydelig) forbedret.
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Figur 38. Illustrasjonen viser alternativ 3 forbi øvre del av delområdet, Nordre Flatmark.
Tiltaket gir inngrep i Rauma elv. Dagens veg som gir bedre framkommelighet for fiskere
langs elva.

Figur 39. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 3. Tiltaket vil betydelig bedre lydbildet på strekningen.

4

▲

I Jetmundhølen og forbi Kjerkjefossen vil fjerning av trafikk på dagens E136 bedre;

tilgjengelighet til nordlig elvebredde, forbindelseslinjer langs elven, attraktivitet og

lydbilde på deler av strekningen. Dagens hovedveg med fyllinger ut i elva vil fortsatt være
tilkomsten ned til elvebredden.

Broen vil bli et nytt element i høyden, og medfører noe redusert attraktivitet i østlig /øvre
del av delområdet. Ved Rangåas utløp vil østlig landkarfylling berøre kantsonen til elva,
det må sikres framkommelighet i kantsonen. I anleggsperioden vil en omkjøringsveg

påvirke fiskeplassene ved utløpet til Rangåa. Fiskeplassene (F1/2) (av en skala fra 1- 10

(12), Fiskeribiologisk takseringskart, 1973) vil normalisere seg etter ferdigstillelse, og det

vurderes at omkjøringsvegen gir ubetydelige påvirkning på permanent situasjon for fisket
i området. Jamfør temarapport Naturmangfold.

Påvirkningen blir både forringet og forbedret, men ny negativ påvirkning vektlegges.

Påvirkningen vurderes i sum til å bli ubetydelig endring, høyt på skalaen mot noe
forringet.
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Figur 40. Illustrasjonen viser alternativ 4 forbi øvre del av delområdet, Nordre Flatmark.
Tiltak og anleggsområdet vil gå ut i Rauma elv.

Figur 41. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 4. Tiltaket vil bedre lydbildet på deler av strekningen. Lydbildet
vurderes ganske likt som alternativ 1 og 2.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2
3
4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲

Etter konsekvensvifta gir stor verdi og (noe) forbedret noe miljøgevinst (+)

▲
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og (betydelig) forbedre betydelig miljøgevinst (++)

▲
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og ubetydelig endring ingen miljøskade (0)
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Delområde F6 Fiske Skirimoen – Årstallsteinen
Laksefiske er mer omfattende beskrevet i kapittel 5.4.2.1 Laksefiske – fiske.

Jetmundhølen er delt i to delområder, mellom nordlig og sørlig bredde. Delområdet er

avgrenset geografiske mot fiskeområdet i øst/oppstrøms der det blir forskjeller i kvalitet og
attraktivitet.

Delområdet er lite påvirket av inngrep som infrastruktur og har fravær av støy fra trafikk.

Elveløpet på strekningen varierer mellom stryk og stillere vann med kulper. I Romsdalen har
kun elvestrekningen forbi Trollveggen like stor eller litt større verdi, kvalitet og betydning
(samtale Vidar Skiri). Det er en «gammel» fiskesti langs store deler av den nordlige
elvebredden og deler av den sørlige. Grunneiere benytter båter for å krysse elva.

Det er flere gode fiskeplasser for laks i delområdet, med fiskeribiologiske poeng opp mot F8
og mange F3 og F4 (av en skala fra 1- 10 (12)). Se figur 5. (Fiskeribiologisk takseringskart,
1973)

Tabell 15. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F6 Fiske Skirimoen – Årstallsteinen

Verdivurdering: Delområde F6 Fiske Skirimoen – Årstallsteinen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
I forarbeidene til vern av vassdraget Rauma (NOU, 1991) blir det trukket fram at elva (med

nedbørsfelt) har nasjonal verdi for friluftslivet. Det vurderes at fiskeplassene er svært attraktive for

fiskere og har særdeles gode naturopplevelser med stryk, kulper, kampesteiner og fravær av inngrep.
Samlet gir de nevnte kriteriene svært stor verdi, på nedre del av skalaen mot stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Tiltakene berører ikke delområdet direkte, men tilkomster over jernbanen påvirkes noe.
Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og ubetydelig endring, ingen miljøskade (0)
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Delområde F7 Sykkelrute E136
Sykkelruten er mer omfattende beskrevet i kapittel 6.5.2 Sykkelruter.

Det stort sett voksne treningssyklister og turistsyklister som sykler på E136 gjennom

Romsdalen. Ruta er foreslått som nasjonal sykkelrute. Landskapet langs strekningen gir stor

reiseopplevelse, men dagens trafikksikkerhet på E136 (80 km/t uten skulder) begrenser i
stor grad attraktiviteten og brukergruppen.

Tabell 16. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F7 Sykkelrute E136

Verdivurdering: Delområde F7 Sykkelrute E136
Uten betydning

Noe verdi

▲

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

Ruten brukes av få og er i hovedsak attraktiv for noen grupper, voksne treningssyklister.
Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2

Forbedret

▲

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

Den nye «lokalvegen» vil gjøre planområdet mer tilgjengelig for syklende og gående. Den
vil bli mye mer trafikksikker enn E136, og gi store opplevelseskvaliteter. Ruten vil også
bidra til å knytte sammen flere lokale turmuligheter (beskrevet på Morotur.no).

Sykkelruten gjennom planområdet er kun en liten del av en foreslått rute gjennom hele

Romsdalen, men den vil samtidig være en fin tur i seg selv, og det mangler kun to kortere
strekning for å gjøre den sammenhengende helt ned til Åndalsnes.

På kortere deler av strekningen vil sykkelruten ligge tett opptil trafikken på ny E136; sør

på Flatmark, ved Nordre Flatmark, Skiri og Marstein. Fra vest på Marstein til plangrensen

er det planlagt gang- og sykkelveg. Det blir en markant forbedring av lydbildet i forhold

til dagens situasjon, men det vurderes at det ikke blir merkbar /hørbar forskjell på
lydbildet for sykling på rutene i forhold til alternativ 3 og 4

Tiltaket medfører store forbedringer, opplevelseskvaliteten blir særdeles mye bedre.

Påvirkningen vurderes som (stort) forbedret.

Figur 42. Illustrasjonen viser alternativ 1 med sammenhengende sykkelrute på store deler
av dagens veg; forbi Nordre Flatmark gård (t.v.) og Skiri (t.h.). Alternativ 2 er i stor grad lik
alternativ 1.
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Figur 43. Illustrasjonen viser sykkelruten forbi Skirimoen, løsningen er noe ulikt for
alternativ 1 (t.v.) og alternativ 2 (t.h.).

3/4

▲

Den nye «lokalvegen» vil gjøre planområdet mer tilgjengelig for syklende og gående. Den
vil bli mye mer trafikksikker enn E136, og gi store opplevelseskvaliteter. Ruten vil også
bidra til å knytte sammen flere lokale turmuligheter (beskrevet på Morotur.no).

Sykkelruten gjennom planområdet er kun en liten del av hele ruten gjennom Romsdalen,
men den vil samtidig være en fin tur i seg selv, og det mangler kun to kortere strekning
for å gjøre den sammenhengende helt ned til Åndalsnes.

Det vurderes som ubetydelige forskjeller mellom alternativ 3 og 4 for sykkelruten, som er
et langt delområde. Alternativene er litt forskjellig sør på Flatmark, beskrevet i

understående illustrasjoner. På kortere deler av strekningen vil sykkelruten ligge tett

opptil trafikken på ny E136; sør på Flatmark, Skiri og Marstein. Fra vest på Marstein til
plangrensen er det planlagt gang- og sykkelveg. Det blir en markant forbedring av

lydbildet i forhold til dagens situasjon, men det vurderes at det ikke blir merkbar /hørbar
forskjell på lydbildet for sykling på rutene i forhold til alternativ 1 og 2.

Tiltaket medfører store forbedringer, opplevelseskvaliteten blir særdeles mye bedre.
Påvirkningen vurderes som (stort) forbedret.

Figur 44 viser sykkelruten forbi Flatmark sør for alternativ 3, en gang- og sykkelsti nord
for E136 forbinder området med den gamle E136 fra Nordre Flatmark.
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Alternativ

1/2
3/4

Figur 45 viser sykkelruten forbi Flatmark sør for alternativ 4, en gang- og sykkelsti sør for
E136 forbinder området med den gamle E136 fra Nordre Flatmark.
+++

/++++

+/++

0

-

--

---

▲

Etter konsekvensvifta gir noe verdi og (stort) forbedret stor miljøgevinst (+++)

▲
Etter konsekvensvifta gir noe verdi og (stort) forbedret stor miljøgevinst (+++)
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Delområde F8 Bading Skirimoen
En av de flotteste sandstrendene i området på sensommeren, er Paradis på Skirimoen. Den
inndemmede elveslyngen gjør det trygt og attraktivt å bade i elva. Sesongen er kort, den

flotte sandstranden kommer fram når vannstanden synker på seinsommeren. Det er verken
tilrettelagt for parkering eller skiltet. E136 går forbi området, men lydbildet fra trafikken

oppleves mindre framtredende.

Figur 46 viser badeplassen «Paradis» på Skirimoen.

Tabell 17. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F8 Bading Skirimoen

Verdivurdering: Delområde F8 Bading Skirimoen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

▲

Stor verdi

Svært stor verdi

Området har lokal, men også regional betydning. Det er attraktivt for flere.
Samlet gir de nevnte kriteriene middels verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

endring

Forringet

Sterkt forringet

▲
Området blir mer tilgjengelig med ferdsel og parkering på dagens E136, og lydbildet blir
bedre med ny veg lavere og nord for jernbanen.
Påvirkningen vurderes som forbedret.

Figur 47. Støyberegninger er for alternativ 1, 1,5 meter over bakken. Den viser lite
støypåvirkning på stranden, med jernbanene som en høyrere barriere. Illustrasjonen (t.h.)
viser Skirimoen gård og badestranden til venstre for undergangen.
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2/3/4

▲
Området blir mer tilgjengelig med ferdsel og parkering på dagens E136. Det vurderes at
det ikke blir merkbar forskjell på lydbildet i forhold til dagens situasjon. Vegen ligger

lenger bort fra stranden, men farten blir høyere.
Påvirkningen vurderes til (noe) forbedret.

Alternativ

1

2/3/4

Figur 48. Illustrasjonen viser støysoner (støynivå Lden 55-65 dB for gult) 1,5 meter over
bakken ved alternativ 4. Den viser lite støypåvirkning på stranden, men mer enn alternativ
1. Beregningen viser ikke graderinger av støynivå i hvit sone. Etter veileder T-1442
anbefales det at «grenseverdi for stille områder utenfor by/tettsted er Lden 40 dB, i tråd
med forurensningsforskriftens definisjon». Illustrasjonen (t.h.) viser Skirimoen gård og
badestranden til venstre for undergangen.
+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲

Etter konsekvensvifta gir middels verdi og (betydelig) forbedret, (betydelig) miljøgevinst
(++)

▲

Etter konsekvensvifta gir middels verdi og (noe) forbedret, noe miljøgevinst (+)
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Delområde F9 Fiske Remmem
Laksefiske er mer omfattende beskrevet i overstående kapittel 5.4.2.1 Laksefiske - fiske.

Det er flere gode fiskeplasser for laks i delområdet, med fiskeribiologiske poeng opp mot F7

og mange F3 og F4 (av en skala fra 1- 10 (12)). Se figur 6. (Fiskeribiologisk takseringskart,

1973)

Tabell 18. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F9 Fiske Remmem

Verdivurdering: Delområde F9 Fiske Remmem
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲

I forarbeidene til vern av vassdraget Rauma (NOU, 1991) blir det trukket fram at elva (med

nedbørsfelt) har nasjonal verdi for friluftslivet. Det vurderes at fiskeplassene er svært attraktive for

fiskere og har særlig gode naturopplevelser. Nærhet til kjøreveg og jernbane trekker noe ned på
grunn av lydbildet og redusert framkommelighet langs elvebredden.

Samlet gir de nevnte kriteriene stor verdi, høyt på skalaen mot svært stor verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Begrunnelse: Det er ingen påvirkning på areal og bruk. Fjerning av dagens biltrafikk vil
forbedre opplevelsen, selv om jernbanen fortsatt reduserer tilgjengeligheten til
elvebredden.

Påvirkningen vurderes som (noe) forbedret, lavt på skalaen mot ubetydelig endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

▲

Etter konsekvensvifta gir stor verdi og forbedret, noe miljøgevinst (+)
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Delområde F10 Mongemoen
Dette er et stort område til å være i Romsdalen, med oppholdsareal og trekkruter for vilt (jf.
temarapport Naturmangfold). Det er mulighet for sikker skyting inn mot fjellfot.

Avgrensingen er ikke absolutt. Den gamle elvesletta gir et lett terreng med åpen og variert
vegetasjon, med avstand til dagens E136.

Tabell 19. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F10 Mongemoen

Verdivurdering: Delområde F10 Mongemoen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

▲

Stor verdi

Svært stor verdi

Området har lokal betydning, er attraktivt for noen grupper, i hovedsak grunneiere med jaktløyve.
Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

endring

Forringet

Sterkt forringet

▲

Vegen vil dele oppholdsområdet for hjort påvirke trekkrutene på denne siden av dalen. På
sørsiden av den nye vegen blir det ikke mulig å skyte sikkert. På nordsiden av den nye

vegen gjenstår et lite område på den gamle elvesletta til Mongefossen opp mot fjellfoten.
Med redusert areal på området blir egnethet for jakt (attraktivitet og bruk) redusert, samt
at lydbildet vil bli mye dårligere.

Påvirkningen vurderes som forringet.

Figur 49. Illustrasjonen viser vegens linjeføring gjennom Mongemoen.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

▲
Etter konsekvensvifta gir noe verdi og forringet, noe miljøskade (-)

63

---

----

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

Delområde F11 Trømoen
Dette er et stort område til å være i Romsdalen, med oppholdsareal og trekkruter for vilt. Det
er mulighet for sikker skyting inn mot fjellfot. Avgrensingen er ikke absolutt, og delområdet

er noe mindre enn delområdet markert i temarapport Naturmangfold på grunn av nærhet til

bebyggelse i sør. Området brukes også til turer av beboere utenom jaktsesongen. Den gamle
elvesletta gir et lett terreng med åpen og variert vegetasjon, med avstand til dagens E136.

Tabell 20. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F11 Trømoen

Verdivurdering: Delområde F11 Trømoen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Området har lokal betydning, er attraktivt for noen grupper, i hovedsak grunneiere med jaktløyve.
Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

endring

Forringet

Sterkt forringet

▲

Vegen vil dele oppholdsområdet for hjort og påvirke trekkrutene på denne siden av dalen.
På sørsiden av den nye vegen blir det ikke mulig å skyte sikkert. På nordsiden av den nye
vegen gjenstår et lite område opp mot fjellfoten. Med redusert areal på området blir

egnethet for jakt (attraktivitet og bruk) redusert, samt at lydbildet vil bli mye dårligere.
Påvirkningen vurderes som forringet.

Figur 50. Illustrasjonen viser vegens linjeføring gjennom Trømoen.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

▲
Etter konsekvensvifta gir noe verdi og forringet, noe miljøskade (-)

64

---

----

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

Delområde F12 Mongehammeren
Stien opp Mongehammeren er en gammel ferdselsveg mellom bosetning i dalen og til fiskevann,

jaktområder og beitedyr på høyfjellet. Det er ikke tilrettelagt parkering ved starten av stien. Den starter
bratt opp fra dagens E136 på et smalt parti av vegen, og turgåere må gå langs E136 på et lite stykke,
uten skulder.

Figur 51. Bildene er hentet fra Morotur.no og viser den oppmerkede stien fra dalen og opp på fjellet via
Mongehammeren.
Tabell 21. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F12 Mongehammeren

Verdivurdering: Delområde F12 Mongehammeren
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Området har særlig gode kvaliteter, men brukes av få.

Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi, på øvre del av skalaen mot middels verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig
endring

▲

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

Opplevelse, areal, bruk og lydbilde vurderes som bortimot uendret, men tilgjengelighet
langs dagens E136 vil forbedres.

Påvirkningen vurderes som (noe) forbedret.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

▲

Etter konsekvensvifta gir noe verdi og (noe) forbedret, noe miljøgevinst (+)
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Delområde F13 Klatring Mongegjura
Klatreføreren Klatring i Romsdalen (Nebell og Bø, 1999) skriver at: «Mongegjura er på ingen

måte blant de høyeste eller mest alpine fjellene i Romsdalen, men den imponerende

sydvestveggen er nesten 1000 meter høy. Her går det 6 ruter, blant annet den meget

populære Sydpilaren.»

Figur 52. Bildet er hentet fra turbeskrivelser på Peakbook.org
og viser en av klatrerutene opp Mongegjura.
Tabell 22. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F13 Klatring Mongegjura

Verdivurdering: Delområde F13 Klatring Mongegjura
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

▲

Stor verdi

Svært stor verdi

Det vurderes at området er attraktivt for noen grupper, fjellklatrere.
Samlet gir de nevnte kriteriene noe verdi.

Tiltakets påvirkning

Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

endring

Forringet

Sterkt forringet

▲
Det er ingen påvirkning på opplevelse, areal, bruk og lydbilde og parkeringsarealer ved

Kors kirke. Klatrere vil oppleve noe barriere ved å krysse den nye vegen i plan, men dette
vurderes til å ha kun litt negativ påvirkning på grunn av en voksen brukergruppe og at
strekningen for kryssing har god sikt.

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

----

▲

Etter konsekvensvifta gir noe verdi og ubetydelig endring, ubetydelig miljøskade (0)

66

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

Delområde F14 Lysløypa Medalen
Lysløypa har en enkel standard, men går i et flott naturterreng og er skjermet fra E136 på et

høyereliggende platå. Rester etter eldre vegfar og kulturminner fra krigen øker opplevelsen.
Den gamle elvesletta gir et lett terreng med åpen og variert vegetasjon.

Figur 53 viser deler av lysløypa på Medalen.
Tabell 23. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde F14 Lysløypa Medalen

Verdivurdering: Delområde F14 Lysløypa Medalen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

▲

Stor verdi

Svært stor verdi

Området vurderes til å være attraktiv for flere og har lokal betydning. Mulighet for tilrettelegging for
ski om vinteren øker bruksfrekvensen.

Samlet gir de nevnte kriteriene middels verdi.

Tiltakets påvirkning
Alternativ

1/2/3/4

Forbedret

Ubetydelig

Noe forringet

endring

Forringet

Sterkt forringet

▲

Tiltaket medfører svært redusert attraktivitet og området får et mye dårligere lydbilde,
selv om lysløypa vil justeres på de berørte områdene.
Påvirkningen vurderes som forringet.

Figur 54. Støyberegningene viser et mye dårligere lydbilde for lysløypa.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

1/2/3/4

+++

/++++

+/++

0

-

--

---

▲
Etter konsekvensvifta gir middels verdi og forringet, betydelig miljøskade (--)
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7 Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Sammenstilling av konsekvenser
Tabell 24. Alternativ 1
Område/

Lokalitetsnavn

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

F1

Kors gamle kirkegård

Middels verdi

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

F2

Skiri nord

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F3

Buldreområde Skiri

Stor verdi

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

F4

Årstallsteinen med

Middels verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F5

Fiske Nordre Flatmark

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F6

Fiske Skirimoen –

Svært stor

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F7

Sykkelrute E136

Noe verdi

Forbedret (svært

Særdeles stor miljøgevinst

F8

Bading Skirimoen

Middels verdi

Forbedret

Betydelig miljøgevinst

F9

Fiske Remmem

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F10

Mongemoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F11

Trømoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F12

Mongehammeren

Noe verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F13

Klatring Mongegjura

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F14

Lysløypa Medalen

Middels verdi

Forringet

Betydelig miljøskade (--)

Forb.linje

elvevandring

Årstallsteinen

Tabell 25. Alternativ 2

verdi

stor)

(betydelig)

(+++)
(++)

Område/

Lokalitetsnavn

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

F1

Kors gamle kirkegård

Middels verdi

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

F2

Skiri nord

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F3

Buldreområde Skiri

Stor verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F4

Årstallsteinen med

Middels verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F5

Fiske Nordre Flatmark

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F6

Fiske Skirimoen –

Svært stor

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F7

Sykkelrute E136

Noe verdi

Forbedret (svært

Særdeles stor miljøgevinst

F8

Bading Skirimoen

Middels verdi

Forbedret (noe)

Betydelig miljøgevinst (+)

F9

Fiske Remmem

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F10

Mongemoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F11

Trømoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F12

Mongehammeren

Noe verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F13

Klatring Mongegjura

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F14

Lysløypa Medalen

Middels verdi

Forringet

Betydelig miljøskade (--)

Forb.linje

elvevandring

Årstallsteinen

verdi

stor)
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Tabell 26. Alternativ 3
Område/

Lokalitetsnavn

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

F1

Kors gamle kirkegård

Middels verdi

Forringet

Betydelig miljøskade (--)

F2

Skiri nord

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F3

Buldreområde Skiri

Stor verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F4

Årstallsteinen med

Middels verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F5

Fiske Nordre Flatmark

Stor verdi

Forbedret

Betydelig miljøgevinst

F6

Fiske Skirimoen –

Svært stor

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F7

Sykkelrute E136

Noe verdi

Forbedret (svært

Særdeles stor miljøgevinst

F8

Bading Skirimoen

Middels verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F9

Fiske Remmem

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F10

Mongemoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F11

Trømoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F12

Mongehammeren

Noe verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F13

Klatring Mongegjura

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F14

Lysløypa Medalen

Middels verdi

Forringet

Betydelig miljøskade (--)

Forb.linje

elvevandring

Årstallsteinen

Tabell 27. Alternativ 4

(betydelig)

verdi

stor)

(++)

(+++)

Område/

Lokalitetsnavn

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

F1

Kors gamle kirkegård

Middels verdi

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

F2

Skiri nord

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F3

Buldreområde Skiri

Stor verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F4

Årstallsteinen med

Middels verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F5

Fiske Nordre Flatmark

Stor verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F6

Fiske Skirimoen –

Svært stor

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F7

Sykkelrute E136

Noe verdi

Forbedret (svært

Særdeles stor miljøgevinst

F8

Bading Skirimoen

Middels verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F9

Fiske Remmem

Stor verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F10

Mongemoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F11

Trømoen

Noe verdi

Forringet

Noe miljøskade (-)

F12

Mongehammeren

Noe verdi

Forbedret (noe)

Noe miljøgevinst (+)

F13

Klatring Mongegjura

Noe verdi

Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)

F14

Lysløypa Medalen

Middels verdi

Forringet

Betydelig miljøskade (--)

Forb.linje

elvevandring

Årstallsteinen

verdi

stor)

69

(+++)

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

Tabell 28. Sammenstilling og avveining av fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv for hele linjen mellom
Flatmark og Marstein, etter tabell 6-4 i håndbok V712.
FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV
Delområder

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

F1 Kors gamle kirkegård

0

-

-

--

-

F2 Skiri (nord)

0

0

0

0

0

F3 Buldreområde Skiri

0

-

0

0

0

F4 Årstallsteinen med

0

0

0

0

0

F5 Fiske Nordre Flatmark

0

+

+

++

0

F6 Fiske Skirimoen –

0

0

0

0

0

F7 Sykkelrute E136

0

+++

+++

+++

+++

F8 Bading Skirimoen

0

++

+

+

+

elvevandring

Årstallsteinen (fiske)

F9 Fiske Remmem
F10 Mongemoen

0

+

+

+

+

F11 Trømoen

0

0

-

-

-

-

F12 Mongehammeren

0

+

+

+

+

F13 Klatring Mongegjura

0

0

0

0

0

F14 Lysløypa Medalen

0

--

--

--

--

Avveining

-

-

-

-

Påvirkning på noen delområder vektlegges; de som er upåvirket fra
trafikk og inngrep i dag, men blir negativt påvirket av tiltakene.

Delområder som blir redusert, og som er vanskelig å erstatte eller
reetablere.

Samlet vurdering

0

Rangering

5

Forklaring til rangering

Positiv

konsekvens

Positiv

konsekvens

Positiv

konsekvens

Positiv

konsekvens

3

1

4

2

Relativt likt

Relativt likt

Dårligere enn

Relativt likt

alternativ 2 og 4.

alternativ 1 og 4.

alternativ 1, 2

blir mer positivt

påvirkninger

Delområde F1

Delområde F8
påvirket av

tiltaket, men

delområde F3
blir negativt
påvirket

Færrest negative

og 4.

blir negativt
påvirket av
tiltaket, er

alternativ 1 og 2.
Delområde F5
blir både

negativt og

positivt påvirket

upåvirket fra

av tiltaket

trafikk i dag

Alle alternativene får positiv konsekvens ved å frigjøre dagens hovedveg til sykkel- og

gangtrafikk. Dette er i tråd med mål til prosjektet. Alle alternativene får negativ påvirkning
på lysløypen på Medalen, samt jaktområdene på Trømoen og Mongemoen.

Alternativ 3 gir svært store negative konsekvenser på delområde F1 Kors gamle kirkegård,
som i dag er upåvirket for trafikk og inngrep fra nyere tid. Dette oppveies ikke av at

boligbebyggelsen på Nordre Flatmark gård kan stå og redusert støy ved fiskeplassene på

delområde F5 Fiske Nordre Flatmark.

Det er lite som skiller alternativene 1, 2 og 4. Alternativ 2 kommer noe bedre ut enn

alternativ 1 og 4, som begge gir noe positiv og negativ påvirkning. Alternativ 1 medfører noe
70

Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv / by- og bygdeliv

inngrep i delområde F3 Buldreområde Skiri på grunn av flytting av jernbanen. Negativ

påvirkning på delområder som er vanskelig å erstatte eller reetablere som dette, blir vektet

mer. Alternativ 4 gir får noe redusert attraktivitet med landkarfylling ut i elvekanten og bro
på delområde F5 Fiske Nordre Flatmark, men denne negative påvirkningen vurderes som
mindre enn alternativ 1. Omkjøringsveg ut i Rauma elv er et midlertidig tiltak, og fisket i

delområdet vil gjenopptas etter anleggsperioden. Alternativ 1 vil kunne gi noe redusert støy
på badestranden nedenfor Skirimoen, men opplevelsen av støy er subjektiv og vurdering av

endret lydbilde er noe usikkert.

Konsekvenser i anleggsperioden
Verdier innen friluftsliv og bygdeliv vil i noe grad negativt påvirkes under

anleggsgjennomføringen, det må fortløpende iverksettes midlertidige, skadereduserende

tiltak i anleggsfasen. Konsekvenser kan være støy fra anleggsvirksomhet, visuell redusert

framkommelighet i området for alle trafikantgrupper, påvirkning av fiskeplasser og endrede
parkeringsmuligheter.

I anleggsperioden vil trolig en omkjøringsveg påvirke fiskeplassene ved utløpet til Rangåa

ved alternativ 4. Fiskeplassene vurderes å gå tilbake til «normalt» etter ferdigstillelse, og det
vurderes at omkjøringsvegen gir ubetydelige påvirkning på permanent situasjon for fisket i
området.

Vurdering av midlertidige masselager
Masser fra tunnel skal benyttes i veglinja, rassikringsvoller og overfylling av tunnelportaler,

og det er derfor ikke planlagt permanent masselager innenfor området. Midlertidige,
nødvendige masselager plasseres innenfor plangrensa og utenfor verneområdene på
Mongemoen og Trømoen.

Usikkerhet
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en konsekvensutredning. For fagtema Friluftsliv / byog bygdeliv vil det på et reguleringsplannivå være usikkerhet knyttet til omfang bruk av
rigg- og anleggsområdet, som plassering av anleggsveger, trafikkhåndtering med

omkjøringsveger og parkeringsmuligheter.

Tilstand på kulturlandskapet rundt Nordre Flatmark går har innvirkning på opplevelsen av

Kors gamle kirkegård og omkringliggende område. Det er usikkerhet til de langsiktige

konsekvensene for kulturlandskapet rundt Nordre Flatmark gård dersom gården innløses og
gårdsdriften opphører. Når et gårdsbruk i drift opphører, vil enten marka bli liggende brakk
eller bli tatt i bruk av andre nabobruk. Dette kan ha negativ påvirkning i form av gjengroing
eller mer intensiv bruk. Kanskje er de som tar over vel så interessert i å fortsette den

ekstensive driften. Det er også en generell trend i dagens samfunn at gårdsbruk, spesielt de

små, legges ned. Det er derfor ikke mulig å forutse hvor lenge det vil foregå gårdsdrift på
bruket uavhengig av dette vegprosjektet. Slike usikkerhetsfaktorer gjør at det kun er de

direkte konsekvensene av vegprosjektet, fysiske beslag av arealer, endret lydbilde, endret
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adkomst og parkering, samt permanente skader som følge av midlertidig anleggsarbeid,

som kan konsekvensvurderes.

8 Skadereduserende tiltak
Ifølge KU-forskriften §23 skal KU beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå,

begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadeverknader for miljø og
samfunn både i bygge- og driftsfasen.

Skadereduserende tiltak deles i to kategorier, beskrevet i de to understående kapitlene.

Kapittel 8.2 foreslår tiltak som ikke inngår i utredningen. Kapittel 8.1 beskriver

skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som
er en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen. En mer omfattende

beskrivelse av tiltakene er gitt i planbeskrivelsen kapittel 8.3 Ytre miljøplan (YM-plan) for

byggefasen, og krav er satt i reguleringsbestemmelsene.

I videre detaljering av tiltaket skal det utarbeides massehåndteringsplan /rigg- og

marksikringsplan og miljøoppfølgingsplan /ytre miljø-plan (YM-plan). En YM-plan beskriver
krav til miljømål, vurderer miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet.

Permanent situasjon
Etablering av parkeringsplasser og adkomst til friluftsområder må opprettholdes. Dagens
E136 vil bli opprettholdt med gjennomgående ferdsel som gang og sykkel, og det kan

parkeres langs vegen. Viktige områder og ferdselslinjer er blant annet: lysløypa på Medalen,
bulderområdet på Skiri, badeplassen på Skirimoen, adkomst og parkering til Kors gamle

kirkegård og fiskeplasser på Nordre Flatmark. Det må sikres framkommelighet i kantsonen
langs Rauma elv i nedkant av østlig landkarfylling ved Rangåas utløp.

Støyretningslinje T-1442 definerer at «anbefalt grenseverdi for stille områder utenfor

by/tettsted er Lden 40 dB, i tråd med forurensningsforskriftens definisjon». Det bør

etableres støydempende tiltak som glasskjerm på rekkverk mot fri- og nærmiljøområder,

der lydbildet blir påvirket negativt og /eller støy er over anbefalt grenseverdi. Dette gjelder

alternativ 3 og 4 på Nordre Flatmark og alternativ 1 på Skirimoen. Støydempende tiltak som

voll mot lysløypa på Medalen bør vurderes og etableres. Støydempende tiltak er ikke utredet
i støyberegningen for alternativ 4.
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Forslag til skadereduserende tiltak som ikke inngår i utredningen
Skadereduserende tiltak som beskrives i dette kapittelet, kan være aktuell for å redusere
negative verknader ytterligere. Disse tiltakene inngår ikke i kostnadsoverslaget eller
utredningsgrunnlaget for alternativene:
•

Lengre bro på Nordre Flatmark ved alternativ 4. En lengre bro (akvedukt) mot øst, vil
kunne gi bedre framkommelighet for fiskere langs elvebredden.

•

I utredningskrav fra planprogrammet står det at «tilrettelegging og ferdsel rundt

kulturmiljøet på Årstallsteinen skal vurderes» i konsekvensutredningen. Det ble i

planleggingen vurdert at kulturmiljøet rundt Årstallsteinene er et separat prosjekt og
vil behandles som en del av objektene til Statens vegvesens Nasjonal verneplan for

veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002).
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Norske lakseelver lakseelver.no.
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https://lakseelver.no/nb/news-2019/rauma-i-pavente-av-friskmelding (Hentet: juni 2020)
Peakbook.org. Tilgjengelig fra:

https://peakbook.org/no/tour/138063/Sydpillaren+p%C3%A5+Mongegjura.html (Hentet:
mai 2020)

Rauma: RomsdalRock.com
Strava Global Heatmap strava.com
Vegtrafikkstøy vegvesen.no. Tilgjengelig fra:

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/stoy (Hentet: januar

2021)
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