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1 Sammendrag 

1.1 Dagens situasjon 
Romsdalen har mange kulturhistoriske spor, både fra forhistorien og fra nyere tid. De dramatiske 
omgivelsene preget steinaldermennesket like mye som det preger folk i dag, og sammenhengen 
mellom kulturmiljøene og det helhetlige, kulturhistoriske landskapet, er viktig for forståelsen av 
historien.  
 
Det er funnet spor etter mennesker helt tilbake til steinalderen innenfor planområdet. Fra Marstein 
er det kjent to slipte steinøkser (T13992 a-b) og fra Skiri en del av en hakke eller kølle (T21354). 
Gjennom arkeologiske undersøkelser har man funnet bevis for fast bosetning alt fra bronsealderen. 
Flere gravfelt fra jernalderne viser at bosetningen ble videreført gjennom resten av forhistorien. I dag 
er bare et gravfelt nær Kors kirke (Askeladden ID 57231) og en gravhaug oppe på Trømoen 
(Askeladden ID 113089) synlige i dagen innenfor planområdet. Men det er også funnet rester av slike 
både på Marstein og Flatmark. Det mest kjente kulturminnet innenfor planområdet er trolig Kors 
gamle kirkegård (Askeladden ID 17871), første gang nevnt i skriftlige kilder i 1497. 
 
Planområdet inneholder flere SEFRAK-registrerte bygninger både fra tidlig 1900-tallet og fra før 1850. 
De eldste registrerte er trolig et stabbur (SEFRAK 1539-0006-058) på Ytre Remmem og «Villa 
Vonheim» (SEFRAK 1539-0006-050) på Trøa. Begge kan opprinnelig være fra 16-1700-tallet.  
 
Spesielt for planområdet er samlingen av fire generasjoner av vegfar som går parallelt og delvis i 
hverandre gjennom dalen. Den eldste trolig med røtter tilbake til middelalderen. Deler av disse 
vegene inngår som vernede vegmiljø i Statens vegvesens nasjonale verneplan for vegminner. En 
annen verdifull ferdselsåre er Raumabanen, som går parallelt med vegfarene. 
 
På Mongemoen og på Trømoen mot Marstein finnes flere krigsminner fra andre verdenskrig. 
Området var et viktig ammunisjonslager for tyskerne under krigen, og i dag ser man rester etter både 
bunkere, skyttergraver, veganlegg og annet.  
 
For en nærmere beskrivelse av kulturarvtemaet i planen vises det til Delrapport Kulturarv. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturarv er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser, som 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Det er også brukt en del oppslagsverk og andre 
tilgjengelige nettsider. En oversikt over brukte kilder er lagt ved til slutt i rapporten. Det har vært 
direkte kontakt med grunneiere og fagpersoner i fylkeskommunen, og gjort egne befaringer. Møre og 
Romsdal fylkeskommune har utført arkeologisk registreringer av traseen innenfor plangrensen, med 
unntak av på gården Nordre Flatmark. 
 
Plan- og influensområdet til ny E136 er delt inn i 21 kulturmiljø mellom Marstein og Flatmark. Enkelte 
av kulturmiljøene – de eldre vegene samt Raumabanen – er så lange at det i denne 
konsekvensutredningen har vært hensiktsmessig å dele dem opp i mindre underobjekt under 
hovednummeret. 
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Tabell 1.1: Oversikt over kulturmiljø (KM) og deres verdier 
Delområder Verdi 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S 
KM 2 Nordre Flatmark M 
KM 3 Ridesti  
   KM 3-1 Ridesti - Skiri S 
   KM 3-2 Ridesti - Remmem M 
KM 4 Den første kjørevegen  
   KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M 
   KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S 
   KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S 
   KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M 
   KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M 
   KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S 
   KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S 
KM 5 Kjørevegen fra 1869  
   KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S 
   KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S 
   KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S 
   KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S 
   KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S 
   KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S 
   KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S 
KM 7 Raumabanen  
   KM 7-1 Raumabanen - togsporet S 
   KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M 
   KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S 
KM 8 Kors gamle kirkegård SS 
KM 9 Skirimoen M 
KM 10 Skiri M 
KM 11 Årstallsteinen M 
KM 12 Mongemoen S 
KM 13 Søre Monge M 
KM 14 Ytter-Monge N 
KM 15 Kors kirke S 
KM 16 Trømoen S 
KM 17 Trøa–Vonheim N 
KM 18 Marstein S 
KM 19 Alnes N 
KM 20 Remmem S 
KM 21 Kvennavatnet M 
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Figur 1.1: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdiene i østre del av området.

 
 
Figur 1.2: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdiene i vestre del av området. 
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Romsdalen er i denne konsekvensutredningen definert som hele planområdet pluss nærliggende 
sideareal. Her henger bruk av området og de ulike kulturmiljøene så tett sammen at det er mest 
hensiktsmessig måte å gjøre det på. Dette kulturhistoriske landskapet er stort og dramatisk; en trang 
dalbunn og flere ulike kulturmiljø som viser stor tidsdybde og utstrakt bruk av dalen. Romsdalen er 
allerede kategorisert som et utvalgt kulturlandskap og nominert inn i Riksantikvaren sitt pågående 
arbeid med å registrere kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Den foreslåtte KULA-
avgrensingen brukes også som avgrensing av det kulturhistoriske landskapet i dette prosjektet. 
 

 
Figur 1.3: KHL1 Romsdalen tilsvarer Riksantikvarens foreslåtte KULA-landskap (Riksantikvaren, 2019-). 
 
I dette kulturhistoriske landskapet finner vi flere kulturmiljø med stor verdi. Alle uløselig knyttet til 
landskapet. Spesielt kan vegmiljøene og Kors gamle kirkegård trekkes frem innenfor planområdet. 
Tettheten og kompleksiteten av de automatisk fredete kulturminnene må også nevnes. De lagvise 
dyrkningsfasene dekket av ras- og flommasser vitner om utfordrende forhold, men også om 
menneskenes utrøttelige pågangsmot for å utnytte ressurser i et utfordrende miljø. Store deler av 
elveavsetningene i dalbunnen er i dag omgjort til jordbrukslandskap. Fjellsidene står der fremdeles 
slik de har gjort siden menneskene kom hit. 
 
Landskapet inneholder også en omfattende sammenheng av samferdselshistorie med fire 
generasjoner vegfar, samt den historiske jernbanestrekningen Raumabanen.  

1.2 Konsekvenser 
Alle utbyggingsalternativene får store negative konsekvenser for deltema Kulturarv. Mellom disse er 
Alternativ 3 rangert som dårligst, og Alternativ 4 som minst dårlig. Forskjellen i konsekvens gir seg 
mest utslag i passeringen av KM 8 Kors gamle kirkegård. Der gir Alternativ 3 alvorlig miljøskade (---). 
De andre alternativene medfører ubetydelig miljøskade (0) på dette kulturmiljøet. 
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Tabell 1.2: Avveining og rangering av samlede konsekvenser for fagtema kulturarv, etter tabell 6-5 i 
Håndbok V712. 

KULTURARV 
Delområder Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark 0 -- -- -- -- 
KM 2 Nordre Flatmark 0 -- -- -- -- 
KM 3-1 Ridesti - Skiri 0 - - - - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem 0 0 0 0 0 
KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet 0 0 0 0 0 
KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre 
Flatmark 

0 0 0 0 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre 
Flatmark 

0 0 0 - 0 

KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen 0 0 0 0 0 
KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri 0 0 0 0 0 
KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 0 --- --- --- --- 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 0 -- -- -- -- 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst 0 --- --- --- --- 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt 0 + + + + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest 0 0 0 0 0 
KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen 0 0 0 0 0 
KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen 0 0 0 0 0 
KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt 0 - - - - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord 0 -- -- -- -- 
KM 6 Romsdalsvegen E136 0 --- --- --- --- 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet 0 --- --- - - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon 0 -- -- -- -- 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon 0 0 0 0 0 
KM 8 Kors gamle kirkegård 0 0 0 --- 0 
KM 9 Skirimoen 0 -- -- -- -- 
KM 10 Skiri 0 -- -- -- -- 
KM 11 Årstallsteinen 0 0 0 0 0 
KM 12 Mongemoen 0 -- -- -- -- 
KM 13 Søre Monge 0 -- -- -- -- 
KM 14 Ytter-Monge 0 - - - - 
KM 15 Kors kirke 0 + + + + 
KM 16 Trømoen 0 --- --- --- --- 
KM 17 Trøa–Vonheim 0 + + + + 
KM 18 Marstein 0 0 0 0 0 
KM 19 Alnes 0 0 0 0 0 
KM 20 Remmem 0 0 0 0 0 
KM 21 Kvennavatnet 0 0 0 0 0 
KHL 1 Romsdalen 0 --- --- --- --- 

Avveining 

Hele plan- og influensområdet er definert som et 
kulturlandskap. Konsekvensene her har veid tungt i forhold til 
de enkelte kulturmiljøene.  
 
Det er kjent mange automatisk fredete kulturminner langs 
planområdet. Disse trekker opp verdien og konsekvensene. 
 
KM 3 Ridesti, KM 4 Den første kjørevegen og KM 5 Kjørevegen 
fra 1869 er delt opp i flere delområder. Dette er tatt hensyn til i 
den totale vurderingen av konsekvensene. 
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SAMLET vurdering 0 
Stor 

negativ 
konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 

Rangering 1 3 3 5 2 

Forklaring til rangering 

0-alternativet, dagens situasjon, er det klart beste for deltema 
kulturarv. Alle utbyggingsalternativene gir stor negativ 
konsekvens for deltema. Likevel kommer Alternativ 3 dårligst ut. 
Spesielt gir nærføringen til KM 8 Kors gamle kirkegård store 
konsekvenser for alternativet. Alternativ 1 og 2 rangeres likt. 
Men de ødelegger store deler av den opprinnelige Raumabanen, 
og er derfor rangert dårligere enn Alternativ 4. 

 
 

1.3 Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 
De viktigste tiltakene for å redusere skadene på kulturmiljøverdiene bør skje både i anleggsfasen og 
mer permanent. 

I anleggsperioden kan man gjerde inn kulturverdier som potensielt står i fare for å bli forringet. Som 
for eksempel KM 5-6 Kjørevegen 1869 – Trømoen midt, KM 5-6 Kjørevegen 1869 Trømoen nord og 
krigsminnene ved KM 12 Mongemoen og KM 16 Trømoen. 

Tiltakene bør optimaliseres mest mulig med tanke på å ivareta de verneverdige vegene og 
jernbanetraseen til Raumabanen. 

KM 8 Kors gamle kirkegård er utsatt for nærføring og støy fra veganlegget, men bare Alternativ 3 gir 
alvorlig miljøskade (---) for kulturmiljøet. I dette alternativet spesielt må det jobbes med linjen for å 
redusere synlighet og lydnivå mest mulig på kirkegården. Viktig at Kjerkjeura fremdeles blir en buffer 
mellom kirkegården og vegen som skal gå gjennom den. 

Skilting og bedre tilkomst til KM 8 Kors gamle kirkegård og KM 11 Årstallsteinen, vil være positivt for 
opplevelsen av kulturmiljøene. 

Se mer i kapittel 8 Skadereduserende tiltak. 
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2 Bakgrunn og utredningskrav 

2.1 Bakgrunn for planen 
E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale 
østlandsområdet og Nord-Vestlandet, 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 Raumabanen 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 effektmålene:  
• 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 

 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.  
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Figur 2.1: Kart med planområdet og alternativene. 
 
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 

3.1 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.  
  
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.  
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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.  
  

  
Figur 3.1: Planlagt vegbane. 
  
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.   
  

  
Figur 3.2: Planlagt veg i tunnel. 
 
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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3.3 Overordnede mål og føringer 
Formålet med temautredningen for fagtema Kulturarv er å skaffe kunnskap om virkningene av det 
planlagte tiltaket for verdier innen temaet Kulturarv. Bakgrunnen for selve planen er beskrevet i 
sammenstillingsdokumentet for konsekvensutredningen. 
 
Det er flere viktige verneinteresser som omfatter deltema kulturarv innenfor planområdet: 

• Romsdalen er registrert som nasjonalt viktig kulturlandskap (Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, 1994) 

• Raumabanen er registrert i vernekategori C i Verneplan for kulturminner i jernbanen, 
(Jernbaneverket, 2004) 

• Flere veger er forskriftsfredet (Klima- og miljødirektoratet, 2009) 
• Automatisk fredete kulturminner er fredet etter kulturminneloven (Askeladden.no) 
• Romsdalen er registrert i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse, KULA (Riksantikvaren, 2019-). 

Forvaltningsplanen for Romsdalen landskapsvernområde har i tillegg strenge retningslinjer for hvilke 
tiltak som ikke er lovlig (Kontaktutvalget for Reinheimen, 2010:85): 
 

«Krav til bevaring av kulturlandskapet§ 3, pkt 1.2 a. § 6 
Krav til bevaring av kulturlandskapet gjeld alle eigedomar. Det er mellom anna forbod mot 
lukking av elvar, bekkar og opne grøfter, fjerning av steingjerde, særmerkte steinblokkar, 
åkerholmar og gamle rydningsrøyser, planering av jordbruksareal, inngrep i gamle 
ferdselsårer, sprøyting av kantsoner og åkerholmar.» 

 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)   

3.4 Utredningskrav 
I planprogrammet står det om fagtema Kulturarv at: 
 
«Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet og belyse 
konsekvensene av de ulike alternativene. Forhold som skal utdypes er blant annet (jf. tabell 
6-25 i V712): vegmiljø og vernede veger, automatisk fredede kulturminner, SEFRAK-registrerte objekt 
eller bygninger, kulturminner, krigsminner kulturmiljø og kulturhistorisk landskap. 
Kunnskapsinnhenting omfatter gjennomgang av eksisterende kunnskap, innhenting av eventuelt ny 
kunnskap gjennom befaringer og opplysninger fra kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren. 
Arkeologiske registreringer vil bli gjennomført etter nærmere avtale med Fylkeskommunens 
kulturavdeling.» (Statens vegvesen, 2019:27) 
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3.5 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 3.3: 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 Raumabanen 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 3.4: Alternativ 2 vist med grønn strek og jernbaneomlegging med svart strek. Krysningspunkt øst 
for Skirimoen der jernbanen går over E136 som ligg i betongtunnel.  

 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.  
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Figur 3.5: Alternativ 3 - 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. 

 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 konflikt med 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.  
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Figur 3.6: Alternativ 4 – lyseblå linje 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 
Raumabanen enn i alternativ 3.  

 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.   
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Figur 3.7: Dagsone på Mongemoen og Søre Monge. Til høyre vestre tunnelportal Ryggtunnelen, og til 
venstre østre portal Mongehammartunnelen.  
 
 

Figur 3.8: Dagsone Trømoen går under Mongegjura. Til høyre vestre portal Mongehammartunnelen  
 
 

 
Figur 3.9: 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.   

4.1 Definisjon av fagtema 
Fagtemaet Kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få kunnskap om 
verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene 
sammenliknet med 0-alternativet, som er dagens situasjon. 
 
Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. Temaet 
omfatter følgende deltemaer: 
 

• Kulturminner og kulturmiljøer 
• Kulturhistoriske landskap 

 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner (kml). Kulturminner er her definert 
som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner 
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne 
sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den 
kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. 
 
Alle kulturhistoriske spor, fra forhistorisk tid (frem til 1030) og middelalderen (1030-1537), er 
automatisk fredet i Norge. Spor fra nyere tid (1537 til i dag) kan ha like stor kulturhistorisk verdi, og 
er i mange tilfeller også underlagt et formelt vern. 
 
SEFRAK-registrerte bygg er eldre bygninger datert før 1900. Bygninger som er eldre enn 1850 er 
merket med rød trekant på kartene, og er underlagt § 25 i kml. Der en ønsker å endre på eller rive 
disse, må det søkes særskilt om dette. Bygninger fra andre halvdel av 1800-tallet har historisk verdi, 
men er ikke underlagt automatisk vern. Disse er avmerket med gul trekant i kartgrunnlag. 

4.2 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, og inngår ikke i denne temarapporten, men i hovedrapport for 
konsekvensutredningen. 

 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.  
 
Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdisetting, påvirkning og konsekvens 
angitt i Håndbok V712. For fagtema Kulturarv vurderes påvirkningen både på landskapsnivå og på 
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kulturmiljønivå, og utredningsalternativene sammenliknes med 0-alternativet. 0-altenativet er i 
denne konsekvensutredningen dagens situasjon. Videre gis det forslag til skadereduserende tiltak, og 
potensialet for å gjøre funn av nye, til nå ukjente automatisk fredede kulturminner vurderes. 
 
Tabell 4.1: Registreringskategorier for fagtema Kulturarv etter Håndbok V712. 

  
 
Kulturmiljønivået viser kulturmiljø (KM) inkludert lokaliteter/enkeltforekomster, og ser dette i 
sammenheng med kulturlandskapet rundt. Landskapsnivået ser på større, sammenhengende 
landskap/kulturmiljø. Det er viktig å ikke blande det kulturhistoriske landskapet med fagtema 
landskapsbilde, som tar for seg landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppleves som fysisk form. 
 
Vær oppmerksom på at inndelingene av delområder er tilpasset dette prosjektet. I andre 
sammenhenger vil det kunne deles inn på andre måter. 
 

1. Verdivurdering 
Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, det vil si hvor stor betydning delområdet har i et 
nasjonalt perspektiv. Kulturarvverdier deles inn i fem forskjellige kategorier – ubetydelig verdi, noe 
verdi, middels verdi, stor verdi og svært stor verdi – og settes med utgangspunkt i kriteriene i 
Håndbok V712. av verdi er fem-delt, fra «ubetydelig verdi» til «svært stor verdi». Verdivurdering 
skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta» i figur 4.4.  
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Tabell 4.2: Verdikriterier for fagtema Kulturarv etter Håndbok V712. 

  
 

2. Vurdering av tiltakets påvirkning 
Påvirkning er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike kulturmiljøene 
(KM) og landskapsnivåene (KHL). 
 
En kjøreveg kan påvirke kulturminneverdier både direkte ved at det blir fysiske endringer i 
kulturminnet, kulturmiljøet eller kulturlandskapet, men også føre til en indirekte påvirkning av 
kulturarven.  
 
Direkte påvirkning er stort sett knyttet til anleggsfasen. Da kan kulturverdiene bli fysisk skadet.  
Indirekte påvirkning oppstår når et tiltak preger omgivelsene på en måte som gjør at landskapet 
endrer karakter og kulturminnets, kulturmiljøets eller kulturlandskapets opprinnelige kontekst blir 
endret eller forstyrret. Kulturmiljø og -landskap er ofte etablert med utsyn og innsyn som viktige 
lokaliseringsfaktorer. Slike sammenhenger er kulturminneforvaltningen opptatt av at man også i 
fremtiden skal ha muligheter til å forstå og oppleve.  
 
Spesielt visuell påvirkning vil indirekte kunne virke negativt på kulturverdiene. Visuell påvirkning vil 
være avhengig av faktorer som blant annet topografi, avstand og tiltakets størrelse. Det finnes kort 
sagt en mengde ulike faktorer som virker inn. Vurderingene av påvirkning relateres til den ferdig 
etablerte situasjonen i forhold til 0-alternativet. Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går 
fra sterkt forringet til forbedret, eller ingen endring i Håndbok V712. 
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Tabell 4.3: Registreringskategorier for fagtema Kulturarv etter Håndbok V712. 

 
 

3. Vurdering av tiltakets konsekvens 
Tiltakets konsekvens for fagtema framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 
«konsekvensvifta». Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring 
eller forringelse av et delområde. 
 

 
Figur 4.1: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør henholdsvis  
x-akse og y-akse i figuren. Kilde: Håndbok V712. 
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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. 7.2.  
 
Tabell 4.4: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (----) Den alvorligste miljøskaden et delområde kan få. Gjelder bare for 
delområde med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (--) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/minimal (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++). 

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 
4 pluss (++++) 

Skal i hovedsak brukes der delområde med ubetydelig eller noe verdi får 
en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

 

 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 4.5. 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. 
 
Tabell 4.5: 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 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor 
andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 
minus (----), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (---) 

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 
minus (---). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (--) dominerer. Høyere konsekvensgrader 
forekommer ikke eller er underordnete 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil 
konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 
er underordnete 

Liten konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen 
(referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader 

Positiv 
konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad 
finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies 
klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

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. 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

25 
 

5 Kunnskapsgrunnlag 

5.1 Kunnskapsinnhenting 
Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturarv er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser, som 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Det er også brukt en del oppslagsverk og andre 
tilgjengelige nettsider. En oversikt over brukte kilder er lagt ved til slutt i rapporten. Det har vært 
direkte kontakt med grunneiere og fagpersoner i fylkeskommunen, og gjort egne befaringer. Møre og 
Romsdal fylkeskommune har utført arkeologisk registreringer av traseen innenfor plangrensen, med 
unntak av på gården Nordre Flatmark. 

5.2 Beskrivelse av området - Kulturarv 
Romsdalen har mange kulturhistoriske spor, både fra forhistorien og fra nyere tid. De dramatiske 
omgivelsene preget steinaldermennesket like mye som det preger folk i dag, og sammenhengen 
mellom kulturmiljøene (se KM 1 – KM 21) og det helhetlige, kulturhistoriske landskapet (se KHL 1 
Romsdalen), er viktig for forståelsen av historien.  

 Forhistorisk tid og middelalder 
De eldste tegnene etter mennesker innenfor planområdet, er funn av to slipte steinøkser (T13992 a-
b) fra KM 18 Marstein, og del av en hakke eller kølle (T21354) fra KM 10 Skiri. Disse viser at det var 
folk her alt i steinalderen.  
 
Innenfor planområdet er det påvist flere områder med dyrkingslag og bosetningsspor, hovedsakelig 
fra bronsealder og videre fremover til inn i vikingetid. En annen god indikasjon på tidlig bosetning er 
gravminner. Det er registrert flere gravfelt fra jernalder innenfor planområdet, men bare gravfeltet 
ved KM 15 Kors kirke (Askeladden ID 57231) og gravhaugen oppe på Trømoen (Askeladden ID 
113089) er synlige i dagen. Arkeologiske registeringer og bruk av georadar har vist at det også har 
vært gravminner på både Marstein og Flatmark. Men toppene av dem er overpløyd under senere 
jordbruksarbeid. Det er også kjent flere hellere med kulturhistoriske spor i, både innenfor og rett 
utenfor planområdet.  
 

 
Figur 5.1: Gravfeltet ved KM 15 Kors kirke sees tydelig på Lidarskanninger. Kilde: Askeladden.no. 
 
Det mest kjente kulturminnet innenfor planområdet er trolig KM 8 Kors gamle kirkegård (Askeladden 
ID 17871), første gang nevnt i skriftlige kilder i 1497. 
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 Nyere tid 
Planområdet inneholder flere SEFRAK-registrerte bygninger både fra tidlig 1900-tallet og fra før 1850. 
Den eldste registrerte er trolig stabburet (SEFRAK 1539-0006-058) på Ytre Remmem. Det kan være 
bygd på 16-1700-tallet, men ble ikke flyttet til gården før rundt 1880. En annen bygning med kanskje 
like høy alder er «Villa Vonheim» (SEFRAK 1539-0006-050), tett ved E136 på Trøa. Bygningen, som 
skal være reist på 1700-tallet, er godt vedlikeholdt og det er lite som utvendig vitner om den høye 
egenalderen.  
 
Spesielt for planområdet er samlingen av fire generasjoner av vegfar som går parallelt og delvis i 
hverandre gjennom dalen. Disse vitner om ulike måter å ta seg frem i terrenget på, og om ulike tiders 
tilgang på teknologi. Den eldste ferdselsåren er en hulveg (KM 3 Ridesti), trolig med røtter tilbake til 
middelalderen. Etter hvert, trolig på 1700-tallet, flyttet man hovedferdselen inn mot fjellfoten, der 
vegen ble mer rettlinjet (KM 4 Den første kjørevegen). Mot slutten av 1800-tallet utbedret man 
vegen, som blant annet fikk stabbesteiner (KM 5 Kjørevegen fra 1869). Da Raumabanen (KM 7 
Raumabanen) ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet måtte vegen legges om på nytt, og dannet da 
grunnlaget for europavegen slik den ligger gjennom dalen i dag (KM 6 Romsdalsvegen). Deler av disse 
vegene inngår som vernede vegmiljø i Statens vegvesens nasjonale verneplan for vegminner (Statens 
vegvesen, 2002, fredet gjennom Klima- og miljødepartementet, 2009), og Raumabanen er listet i 
kategori C i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen (Jernbaneverket, 2004). 
 
Både på Mongemoen (KM 12 Mongemoen) og på Trømoen (KM 16 Trømoen) mot Marstein finnes 
flere krigsminner fra andre verdenskrig. Her finnes rester etter både bunkere, skyttergraver, 
veganlegg og annet. Området var et viktig ammunisjonslager for tyskerne under andre verdenskrig. 

5.3 Influensområde 
Influensområdet for fagtema Kulturarv er arealet til planområdet, samt områder utenfor dette der 
tiltaket vil ha virkning på kulturmiljøverdier. Som regel er det den visuelle og lydmessige påvirkningen 
et tiltak har på kulturmiljøverdier som vurderes utenfor planområdet. Slik er det her også. 
Influensområdet er definert til hele dalbunnen og dalsidene i Romsdalen rundt planområdet. 
 
Likevel er det verdt å merke at vi har valgt å utelate eventuelle ferdselsveger fra gårdene i dalbunnen 
og opp på fjellene. Det vurderes som uhensiktsmessig å lokalisere og registrere dem til denne KUen. 
Et slikt arbeid ville krevd mye ressurser, samtidig som fjellvegene kun vil bli indirekte påvirket av 
tiltaket og medføre små konsekvenser i prosjektet. Ressursbruken ville ikke stått i forhold til 
resultatet. 
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6 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 
 
KULTURMILJØ (KM) 
Plan- og influensområdet til ny E136 er delt inn i 21 kulturmiljø mellom Marstein og Flatmark. 
 
Enkelte av kulturmiljøene – de eldre vegene KM 3 Ridesti, KM 4 Den første kjørevegen og KM 5 
Kjørevegen fra 1869, samt KM 7 Raumabanen – er så lange at det i denne konsekvensutredningen 
har vært hensiktsmessig å dele dem opp i mindre underobjekt under hovednummeret. Hvert 
underobjekt er gitt egne vurderinger av både verdi, påvirkning og konsekvens. Slik får man på en best 
mulig måte synliggjort de lokale konsekvensene av tiltak, samtidig som helheten også belyses. For 
eksempel er KM 3 Ridesti oppdelt i de to underobjektene KM 3-1 Ridesti - Skiri og KM 3-2 Ridesti - 
Remmem. 

Figur 6.1: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdiene i østre del av området. 
 

 
Figur 6.2: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdiene i østre del av området. 
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Tabell 6.1: Oversikt over kulturmiljø (KM) og deres verdier 
Delområder Verdi 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S 
KM 2 Nordre Flatmark M 
KM 3 Ridesti  
   KM 3-1 Ridesti - Skiri S 
   KM 3-2 Ridesti - Remmem M 
KM 4 Den første kjørevegen  
   KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M 
   KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S 
   KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S 
   KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M 
   KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M 
   KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S 
   KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S 
KM 5 Kjørevegen fra 1869  
   KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S 
   KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S 
   KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S 
   KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S 
   KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S 
   KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S 
   KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S 
KM 7 Raumabanen  
   KM 7-1 Raumabanen - togsporet S 
   KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M 
   KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S 
KM 8 Kors gamle kirkegård SS 
KM 9 Skirimoen M 
KM 10 Skiri M 
KM 11 Årstallsteinen M 
KM 12 Mongemoen S 
KM 13 Søre Monge M 
KM 14 Ytter-Monge N 
KM 15 Kors kirke S 
KM 16 Trømoen S 
KM 17 Trøa–Vonheim N 
KM 18 Marstein S 
KM 19 Alnes N 
KM 20 Remmem S 
KM 21 Kvennavatnet M 

 
Under følger en beskrivelse og vurdering av hver av de enkelte delområdene (KM) som er definert i 
rapporten. 
 
På kartene representerer fargene på kulturmiljøene den kulturhistoriske verdien. De 6-sifrede tallene 
med gul bakgrunn er registreringsnummeret til kulturminner registrert i den offisielle 
kulturminnedatabasen Askeladden.no.  
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6.1 KM 1 Midtre og Søre Flatmark 
Flatmark har vært bebodd langt tilbake i tid. I 2019 ble det påvist flere faser med eldre dyrkingslag, 
helt fra bronsealderen og framover i tid. Dyrkningsflatene gikk helt ned mot Rauma elv, og tykke lag 
med avsetninger etter flommer i elva ligger oppå de ulike epokene av dyrkningsspor. Mellom 
gårdstunene finnes dyrkingslag (Askeladden ID 262846) som også har bevarte ardspor og 
bosetningsspor i seg. Undersøkelse med georadar påviste i 2016 at det finnes flere strukturer under 
bakken som trolig stammer fra forhistorisk bosetning i kulturmiljøet. Det ble også oppdaget flere 
mulige overpløyde gravhauger (Askeladden ID 268229).  
 
En reisehåndbok fra 1892 forteller at det da skal ha vært en stående eller nedrast bauta på Flatmark 
(Dahl, 1892:50). Men det er usikkert om det menes Nordre, Midtre eller søre Flatmark. 
 
Søre Flatmark har flere ganger vært utsatt for ulykker. I 1818 ble alle bolighus og stallen på gården 
ødelagt av brann. Bygningene ble bygd opp igjen, men det gjorde eieren, kårmannen Amund Larsen, 
til en gjeldbunden mann. Bare 4 år senere var katastrofen total: Den 11/3 1822 løsnet store 
klippestykker fra fjellet ovenfor gården og knuste husene til pinneved. Utrolig nok omkom bare 2 
personer, en liten jente og Amund Larsen (Den Norske Rigstidende, 20/5 1822). 
 

 
Figur 6.3: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 1 Midtre og Søre Flatmark. 
 
Gårdsnavnet Flatmark er kjent fra en skriftlig kilde fra 1633, da som Flademarck. Trolig har det 
opprinnelige navnet vært Flatir, flertall for Flade som i en flat strekning (Rygh, 1908:235). Dette 
stemmer også forholdsvis godt overens med topografien i det ellers så fjellbratte og rasblokkfylte 
dalføret.  
 
Kulturmiljøet dekker de to gårdsbrukene Midtre og Søre Flatmark. På Midtre Flatmark finnes det to 
SEFRAK-registrerte bygninger. Et våningshus (SEFRAK 1539-0006-086) og ei løe (SEFRAK 1539-0006-
087), som begge skal være oppført mot slutten av 1800-tallet.  
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Figur 6.4: «Storhuset», hotell og skysstasjon på Søre Flatmark, er under oppføring i 1888. 
Skysstasjonen pliktet å holde tre faste hester og tre reservehester. I bakgrunnen sees nabobruket 
Midtre Flatmark. Foto: Knud Knudsen. Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen, ubb-kk-1622-08526. 
 
På nabobruket Søre Flatmark er det to eldre våningshus. Det ene er et kårhus (SEFRAK 1539-0006-
088) som trolig ble flyttet til tunet tidlig på 1900-tallet. Det andre kalles «storhuset på Flatmark» 
(SEFRAK 1539-0006-089). Storhuset var hotell og skysstasjon før jernbanen (se KM 7 Raumabanen) 
ble lagt gjennom dalen i starten av 1920-årene. Skysstasjonen ble etablert på begynnelsen av 1800-
tallet og hadde både hesteskyss opp dalen til Ormen (Ormheim) og nedover til Horgheim.  
 

 
Figur 6.5: Skysstasjonen på Søre Flatmark i 1910. Foto: Andreas Normann/Normann-samlinga, Rauma 
folkebibliotek. 
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På tunet på Søre Flatmark står det også ei løe (SEFRAK 1539-0006-090) og ei steinstue (SEFRAK 1539-
0006-091), og det finnes ruiner etter et stabbur og ei tørkestove for korn. Under andre verdenskrig 
var det mange tyskere i Romsdalen, og de internerte blant annet russiske krigsfanger i dalen. 
Steinstua på Søre Flatmark var en av bygningene som ble brukt som bolig for krigsfangene. 
 
Nede ved elva Rauma er det tatt vare på et vaskehus, som senere er brukt som naust (SEFRAK 1539-
0006-093). Det er et av de få igjen av denne typen i området (Kontaktutvalget for Reinheimen, 
2010:102).  
 
På Søre Flatmark finnes også spor etter Den første kjørevegen. Den er omtalt og vurdert under KM 4-
2 Den første kjørevegen – Søre Flatmark. 

Figur 6.6: Steinstua på Søre Flatmark som huset russiske krigsfanger under andre verdenskrig. Foto: 
Statens vegvesen. 
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Tabell 6.2: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 1 Midtre og Søre Flatmark 
Verdivurdering: Delområde KM 1 Midtre og Søre Flatmark 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet viser stor tidsdybde og inneholder elementer som kan knyttes til 
samferdselshistorie, andre verdenskrig og forhistorisk bosetning. Kulturmiljøet har både lokal og 
regional betydning og inngår i en helhetlig historisk sammenheng. Verdien settes til stor. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                              ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 legges oppå dagens E136, men får økt bredde. Anleggs- og 
riggområdet er i direkte konflikt med to automatisk fredete kulturminner (Askeladden ID 
263840 og ID 262846). Disse krever dispensasjon fra Kulturminneloven og eventuell 
utgraving før byggestart. Tunstrukturen for Midtre og Søre Flatmark blir bevart. Naustet 
ligger tett på plangrensen. Kulturmiljøet mister viktige enkeltelement. 
 

 
  

2 
                                                                              ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 
  

3 

                                                                                ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 legges oppå dagens E136, men får økt bredde. Anleggs- og 
riggområdet er i direkte konflikt med to automatisk fredete kulturminner (Askeladden ID 
263840 og ID 262846). Disse krever dispensasjon fra Kulturminneloven og eventuell 
utgraving før byggestart. Tunstrukturen for Midtre og Søre Flatmark blir bevart. Naustet 
ligger tett på plangrensen. I vest heves vegen og svekker lesbarheten av kulturmiljøet. 
Kulturmiljøet mister viktige enkeltelement. 
  

4 

                                                                                ▲ 
Begrunnelse: Samme begrunnelse som Alternativ 3. 
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Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                               ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                               ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

 

6.2 KM 2 Nordre Flatmark 
Med unntak av middelalderkirkegården på Nordre Flatmark, som er verdi- og konsekvensvurdert som 
et eget kulturmiljø, KM 8 Kors gamle kirkegård, er det ikke kjent noen sikre automatisk fredete 
kulturminner innenfor kulturmiljøet. Det mangler pr. april 2021 en fullverdig arkeologisk registrering 
for gården, men ved hjelp av georadar ble det i 2019 påvist et mulig langhus nordøst for dagens tun. I 
1832 fortelles det at det sto en bautastein på Flatmark (Kraft, 1832:184), men den er borte i dag (det 
er usikkert om det menes Nordre, Midtre eller Søre Flatmark). Flere automatisk fredete kulturminner 
er registrert på naboeiendommene (KM 1 Midtre og Søre Flatmark og KM 9 Skirimoen), og det er stor 
sannsynlighet for at lignende funn også vil kunne avdekkes på Nordre Flatmark. 
Middelalderkirkegården i seg selv er et tydelig symbol på at området har hatt en viktig posisjon i 
dalen og at ferdselen forbi dette stedet går langt bakover i tid. 
 

 
Figur 6.7: Innenfor området til KM 2 Nordre Flatmark (omtrentlig markert med rød, stiplet linje) er det 
hele fire andre kulturmiljø. Disse er vurdert og beskrevet hver for seg, ikke under KM 2 Nordre 
Flatmark. Flyfoto hentet fra Askeladden.no. 
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Figur 6.8: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 2 Nordre Flatmark. 
 
Den gamle hovedferdselsåren, som alt fra forhistorisk tid må ha gått gjennom dalen, passerte også 
KM 2 Nordre Flatmark. Opprinnelig var dette en rideveg, men på begynnelsen av 1800-tallet ble den 
utvidet til en 4 meter bred kjøreveg. Vegen er beskrevet og vurdert under KM 4-3 Den første 
kjørevegen - Nordre Flatmark. I 1869 ble vegen flyttet ned mot elva. Da eksisterende Romsdalsvegen 
åpnet i 1923, var den lagt oppå 1869-vegen forbi Nordre Flatmark. Den er i dag forskriftsfredet 
(Klima- og miljødirektoratet, 2009) som del av Statens vegvesens nasjonale verneplan for vegminner 
(Statens vegvesen, 2002), og beskrives og vurderes separat under KM 6 Romsdalsvegen E136. 
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Figur 6.9: KM 2 Nordre Flatmark sett fra KM 1 Midtre og Søre Flatmark i 1880. Kjørevegen fra 1869 
passerer, og bak den enorme Kjerkjeura kan vi se taket på Kors kirke ved KM 8 Kors gamle kirkegård. 
Foto: Knud Knudsen. Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB-kk-2127-1193. 

 
I første halvdel av 1800-tallet lå gårdstunet på Nordre 
Flatmark lengre vest i kulturmiljøet, sentralt plassert 
oppe ved den gamle ferdselsvegen. Like i nærheten 
stod også kirken, og gården ble på denne måten en 
samlingsplass for folk fra fjern og nær. Men et 
voldsomt snøskred traff den 12/4 1858 tunet, og tok 
hele 11 menneskeliv. For å sikre seg mot nye skred, 
flyttet man hele gårdstunet ned til elven. Her ble det 
også bygd en kvern i Kirkefossen, med et muranlegg 
for å lede vannet frem til kverna. Fremdeles finnes 
rester etter kvernanlegget både i og ved elva. Inne på 
gårdstunet på Nordre Flatmark ligger det dessuten 
flere kvernsteiner fra kverna. Tidligere lå gårdstunet 
sentralt ved hovedvegen gjennom dalen. Slik ble det 
igjen da vegen ble omlagt i 1860-årene, ned mot 
Rauma elv. Den passerte nå forbi det nye gårdstunet 

på Nordre Flatmark. Ved begge gårdstunene hadde det vært skole. Da arbeidet med byggingen av 
Raumabanen starta i 1913 ble etter hvert gårdstunet flyttet på nytt – dit hvor det står i dag.  

Figur 6.10: Tunet på Nordre Flatmark. 
Flyfoto fra Askeladden.no 
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Figur 6.11: Nyhetssak i Morgenbladet den 23/4 1858 om snøskredulykken på Nordre Flatmark som 
kostet 11 mennesker livet den 11/4. 
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Den eldste bygningen på tunet i 
dag er den gamle 
stallen/sauefjøsen (SEFRAK 
1539-0006-085) fra siste kvartal 
av 1800-tallet, som står inn mot 
Kjerkjeura. Den ble trolig flyttet 
hit rundt 1914. Da måtte hele 
tunet flyttes for å gi plass til 
den nye Raumabanen (KM 7 
Raumabanen). Våningshus, ny 
låve og stall kom opp da. 
Våningshuset fra 1915 brukes i 
dag til utleie for overnatting og 
arrangement, og er ivaretatt 
historisk. 
 
Under gården har det også 
vært en husmannsplass, 
Jetmundlykkjen, på vestsiden 
av Kjerkjeura. I dag fins bare 
murene fra fjøsen (SEFRAK 1539-0006-083) igjen på husmannsplassen. Selve husmannsstua, 
Jetmundstua, står i dag på gården Myrabø lenger ned i dalen (SEFRAK 1539-0006-025). 
 
Både E136 og Raumabanen ligger som en barriere mellom gårdstunet og elva, og tilkomsten til 
gårdstunet fra europavegen går i dag gjennom en trang undergang for jernbanen. 
 

 
Figur 6.13: Hesjing på Nordre Flatmark. Foto: Synnøve Bersås. 
 
 
Tabell 6.3: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 2 Nordre Flatmark 
Verdivurdering: Delområde KM 2 Nordre Flatmark 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet viser stor tidsdybde og inneholder flere elementer fra 
samferdselshistorien i dalen (verdien og konsekvensvurderingen av de historiske vegene er tatt med 
under egne kulturmiljø; KM 4-3 Den første kjørevegen – Nordre Flatmark, KM 6 Romsdalsvegen 
E136 og KM 7 Raumabanen). Delområdet har en godt dokumentert historie og det er fint skjøttet. 
Kulturmiljøet gis middels verdi da det anses å ha lokal/regional betydning og inngår i en helhetlig 
historisk sammenheng. Men det er verdt å merke seg at kulturhistoriske undersøkelser med 
georadar antyder at det kan være spor etter forhistorisk bosetning på Nordre Flatmark. Dersom 
videre arkeologiske undersøkelser bekrefter dette, kan området få høyere verdi. 

Figur 6.12: Jernbaneundergangen over til gården Nordre Flatmark 
fra europavegen. Foto: Statens vegvesen. 
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Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Gårdstunet på Nordre Flatmark må innløses. Ny E136 vil gå omtrent i 
eksisterende jernbanespor forbi Nordre Flatmark, og jernbanelinjen legges gjennom 
dagens gårdstun. 

 

2 

                                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Samme linje som Alternativ 1 forbi gården, men avviker litt helt vest i 
kulturmiljøet uten at det har påvirkning på kulturmiljøverdiene. 
  

3 

                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 blir en barriere som deler kulturmiljøet i to og splitter den 
kulturhistoriske sammenhengen mellom fjellfot og elv. Vegen går på bru over deler av 
innmarken, som dermed blir fysisk bevart. Raumabanen blir uendret. Ingen kjente, 
viktige enkeltelementer i miljøet går tapt, men barrierevirkingen gjennom kulturmiljøet 
vil bli såpass stor at påvirkningen settes til forringet. 
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4 

                                                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Gårdstunet på Nordre Flatmark må innløses. Eksisterende E136 blir 
lokalveg, mens ny E136 vil gå i bru rett over dagens tun. Jernbanen flyttes ikke. 

 
Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                          ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                 ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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6.3 KM 3 Ridesti (2 undernummer) 
 
Ridevegen, eller kongevegen, er de eldste sporene av ferdsel gjennom Romsdalen. Den har «gjort seg 
selv», etter hvor folk flest ferdes, både mellom gårder og mellom grender. Den var en viktig saltveg 
for øvre Gudbrandsdalen, må også ha vært en viktig handelsveg både til Veøykaupangen i 
middelalderen og til markedsplassen på Devoll på 16- og 1700-tallet. Det heter at både Olav 
Haraldson (år 1021) og Magnus Blinde (år 1137) har ferdes gjennom Romsdalen på disse eldre 
ridestiene.  
 

 
Figur 6.14: Utsnitt av kart med «Konge Wej» gjennom Romsdalen i 1805. Dette må ha vært like før 
vegen ble utbedret til kjøreveg (se KM 4 Den første kjørevegen). Men vegen er allerede her markert på 
nordsiden av Rauma elv, ikke via Remmem. Så det er rimelig å anta at det har vært hovedferdselsåren. 
Vi ser gårdene Alnes, Marsten, Remem, Remmem, Monge, Skierie og 2 x Fladmark undervegs. Kors 
Kirke er også med. Fra militært kart over Det Romsdahlske Compagnie district, opptegnet av Johan 
Johan A Throne i 1805. Kilde: Kartverket.no. 
 
 
Mye tyder på at det delvis kan ha vært ferdselsveger på begge sider av Rauma i eldre tid. Men få 
fysiske spor er tilbake av denne eldre samferdselshistorien. Innenfor undersøkelsesområdet til ny 
E136-planen er det registrert to deler av ridestien. KM 3-1 Ridesti - Skiri er en liten sløyfe nord-vest 
for gården Skiri, og KM 3-2 Remmem er en lengre strekning på motsatt siden av elva Rauma, nedover 
dalen mot gården Remmem. Mest sannsynlig har det vært et krysningspunkt/vadested over Rauma 
elv ved Stokkhølen. 
 

 
Figur 6.15: Kartutsnitt som viser de to registrerte delene av KM 3 Ridesti. 
 
Samlet sett har KM 3 Ridesti, med de to delmiljøene i planen, stor kulturhistorisk verdi. 
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 KM 3-1 Ridesti - Skiri 
På nordsiden av Rauma, rett vest for gården Skiri, ligger om lag 250 meter av ridestien bevart som en 
hulveg. Det er vanskelig å datere vegen sikkert, men den er trolig fra forhistorisk tid. Den er 
automatisk fredet i kulturminnedatabasen Askeladden, og dateringen satt til omkring år 1500 
(Askeladden ID 248973). I denne delen av hulvegen ligger «Sal-trång»; et sted der ridevegen går 
mellom to store steiner som ligger så tett at kløven måtte tas av hesten og bæres for å komme 
mellom. Terrenget på dette stedet ble mye endret under byggingen av ny veg på slutten av 1800-
tallet og Raumabanen på begynnelsen av 1900-tallet. Tidligere elveløp forsvant, og fysiske hinder ble 
sprengt bort. Men opprinnelig har området trolig vært en liten øy mellom to elveløp. Da er det 
sannsynlig at man har hatt et vadested der Søndre Utøy brua senere lå (se KM 5-1 Kjøreveg 1869 - 
Utøyan øst om Søndre Utøy bru). Dette kan forklare retningen på hulvegen (Wenge, udatert notat).  
  

Figur 6.16: Ridestien er ikke lenger like lett å oppdage i terrenget. Her fra KM 3-1 Ridesti - Skiri.  
Foto: Statens vegvesen. 
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Tabell 6.4: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 3-1 Ridesti - Skiri 
Verdivurdering: Delområde KM 3-1 Ridesti - Skiri 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet representere ett av de eldste sporene i områdets samferdselshistorie. Det 
inngår i en helhetlig og historisk sammenheng. Til tross for noe preg av gjengroing er dette et 
autentisk og godt bevart kulturminne. 

 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                             ▲ 
Begrunnelse: Den nye E136 vil komme sør for kulturminnet og skape en ny barriere og 
«sperre» hulvegen inne mellom to nyere veger. Dette, kombinert med et endret 
støybilde, vil redusere den kulturhistoriske lesbarheten og formidlingsverdien til 
kulturmiljøet. 

2                                                              ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1 

3                                                              ▲ 
Begrunnelse: Som alternativ 1  

4                                                              ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                               ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

2 
                                                               ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

3 
                                                               ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

4 
                                                               ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 
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 KM 3-2 Ridesti - Remmem 
På sørsiden av Rauma er ridestien registrert (Askeladden-ID 248973) over en strekning på ca. 1,8 km. 
Store deler av denne delen av ridestien ligger i trassen til en moderne traktorveg. Elva Rauma kunne 
trolig forseres over et vadested ved Stokkhølen, men terrenget i dette området har endret seg mye 
som følge av jernbaneutbyggingen. Da ble elva lagt om og tidligere elveløp fylt igjen. Fra vadestedet 
ved Stokkhølen og videre bort traktorvegen skal ridestien være godt synlig. Se også KM 21 
Kvennavatnet.  
 

 
Figur 6.17: Verdikart som viser den registrerte delen av KM 3-2 Ridesti - Remmem 
 
Denne delen av ridestien forteller oss at hovedferdselen i dalen trolig har gått på begge sider av 
Rauma elv i tidligere tider. Den binder sammen de større gårdene som har vært etablert her i lange 
tider; Skiri og Remmem og videre nedover til Marstein og Horgheim.  

Figur 6.18: Boken Vegminner i Møre og Romsdal fylke viser mulige stier og vad i området mellom 
de to registrerte hulvegene. Statens vegvesen, 2001:71. 
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Tabell 6.5: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 3-2 Ridesti - Remmem 
Verdivurdering: Delområde KM 3-2 Ridesti – Remmem 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet representere ett av de eldste sporene i områdets samferdselshistorie. Det 
inngår i en helhetlig og historisk sammenheng, men har fått litt lavere verdi enn KM 3-1 Ridesti - 
Skiri da store deler ligger i en moderne traktorveg, og derfor ikke er like autentisk. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                    ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil ligge i tunell og mye lengere mot nord enn eksisterende E136. 
For kulturmiljøet vil dette i utgangspunktet bety bedrede forhold, men ettersom dagens 
E136 ligger på motsatt side av Rauma elv og kulturmiljøet ligger inne i et skogdekt 
område, vurderes påvirkningen til å være ubetydelig.

 

2                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1  

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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6.4 KM 4 Den første kjørevegen (7 undernummer) 
Den første kjørevegen gjennom Romsdalen var opprinnelig en rideveg (se KM 3 Ridesti), som ble 
utvidet til en 4 meter bred kjøreveg på begynnelsen av 1800-tallet. Dette skjedde trolig i 
sammenheng med at vegen fra 1822 fungerte som postveg mellom Tofte på Dovre i Gudbrandsdalen 
og Veblungsnes ved Romsdalsfjorden. I 1827 ble vegen rodelagt, og i 1844 var den kjørbar gjennom 
hele Romsdalen. Vegen ble lagt inn mot fjellfoten, men var ofte utsatt for ras, både i form av snø og 
jord- og stein. Vegen ble nedlagt som hovedveg rundt 1869 da den nye Chausséen gjennom dalen var 
ferdig (se KM 5 Kjørevegen fra 1869). 

Figur 6.19: Kjørevegen er mange steder bortdyrket. Men her forbi Skirimoen brukes fremdeles traseen 
fremdeles. Foto: Statens vegvesen. 
 
Kjørevegen kan ses i en lengde av 4-5 km, men er stedvis mindre synlig. Gjennom undersøkelser med 
georadar i 2016 kunne det i noen områder påvises hvor vegen trolig har gått før den ble dyrket bort. 
Enkelte deler benyttes som traktorveg og har grusdekke, og andre består av naturbakke og gress. På 
ett parti ved Flatmark er det bygd opp en 150 meter lang steinmur som flomvern. Både på Monge og 
Marstein ble vegen brukt og mest sannsynlig opprustet av tyskerne under andre verdenskrig. 
 
En parsell av ridevegen ligger i dag under vegen fra 1869 på Trømoen. Den er registrert i Askeladden 
som både rideveg og kjørevegen fra 1869. Her omtales og konsekvensutredes den under KM 5-6 
Kjøreveg 1869 - Trømoen midt. 
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Figur 6.20: Kartutsnitt over registrerte delene av KM 4 Den første kjørevegen innenfor planområdet, fra 
Marstein i vest til Flatmark i øst. 
 
Deler av vegminnet er inne i vegmiljøet Flatmark–Skiri i Statens vegvesens verneplan for veger, bruer 
og andre vegrelaterte kulturminner. Samlet sett har kulturmiljøet høy verdi. 

 KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet 
Denne delen av vegminnet består av en kortere vegbit og en bru over bekken som knytter sammen 
Rauma elv og Fetjavatnet. Selve brua står fortsatt, men den delen av vegen som har gått fra brua og 
ut på åkeren er dyrket vekk og trolig skadet av en nyere kabeltrase. Vegen videre opp mot gårdstunet 
på Flatmark er også dyrket bort, men ble påvist under georadarundersøkelser på området i 2016.  
 

 
Figur 6.21: I Illustrasjonen viser resultatet fra georadarundersøkelsen i 2016 i området. De bitene av 
vegen som i dag er dyrket vekk tegner seg tydelig for georadaren. Gustavsen, Nau og Kristiansen, 
2016. 
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Tabell 6.6: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet 
Verdivurdering: Delområde KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                   ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. Vegen er delvis dyrket 
bort, og det er i senere tid gravd ned en kabel som trolig har skadet vegkroppen under bakken. Men 
brua ser ut til å være uberørt. Skadene gjør at verdien settes til middels. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1                                    ▲ 
Begrunnelse: Nytt anlegg startes/avsluttes vest for kulturmiljøet, som ikke blir berørt. 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6.22: Flybilder som viser brua i KM 4-1 Den første kjørevegen Fetjavatnet. Fra venstre flyfoto 
fra 1975, 2014 og 2019. Flyfotoene fra gislink.no. 
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 KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark 
Denne delen av vegminnet består av en kortere vegbit som går ut fra tunet på Søre Flatmark og 
strekker seg vestover. Fortsettelsen av vegen er i dag vekkdyrket på overflaten, men en 
georadarundersøkelse i 2016 viste at den fremdeles finnes under bakken. 

 

Tabell 6.7: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre 
Flatmark 
Verdivurdering: Delområde KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. Verdien er satt til stor. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                    ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil ligge oppå dagens E136 og situasjonen for kulturmiljøet vil 
ikke endres. 

2                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4 
                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 
 

Figur 6.23: Illustrasjonen viser resultatet fra georadarundersøkelsen i 2016 i området. De bitene av 
vegen som i dag er dyrket vekk tegner seg tydelig for georadaren. Gustavsen, Nau og Kristiansen, 
2016. 
 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

49 
 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

 

 KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark 
Nordøst for tunet på Nordre Flatmark gård og videre østover mot Skirimoen strekker denne delen av 
vegmiljøet seg. Deler av traseen er dyrket bort, resten brukes som gårdsveg, og knytter gårdstun 
sammen med innmark og utmark. Rett nord for tidligere Flatmark stasjon ligger vegen oppå en 
høyere tørrmur, bygd rundt 1860 som flomvern for sideelva Rangåa. 
  

 
Figur 6.24: Oversiktsbilde som viser utstrekningen til KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark. 
Vegparsellen er innom/passerer gjennom 4 andre KM (KM 1, KM 2, KM 8 og KM 9). 
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Figur 6.25: På et utsnitt av Knud Knudsens fotografi av kirken på Flatmark fra 1864 (se KM 8 Kors 
gamle kirkegård) kan vi skimte det som kanskje er en av rodemerkene langs vegen. Det betyr i så fall 
at her var en grense for vedlikeholdsansvaret av vegen. Foto: Knud Knudsen/Nasjonalbiblioteket. 
Utsnitt av Figur 6.62. 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

51 
 

Figur 6.26: Kjørevegen passerer KM 8 Kors gamle kirkegård. Foto: Statens vegvesen. 

Figur 6.27 (til venstre): KM 4-3 Den første kjørevegen – Nordre Flatmark passerer mellom to steiner før 
den går ut i dyrket mark. Foto: Statens vegvesen. 
  
Figur 6.28 (til høyre): Solid oppbygd vegbane øst i parsellen. Foto: Statens vegvesen. 
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Tabell 6.8: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre 
Flatmark 
Verdivurdering: Delområde KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng hvor det er enkelt å lese både bruk og tilhørighet opp mot andre elementer i 
landskapet (som KM 8 Kors gamle kirkegård). I tillegg er det en del av Statens vegvesens 
landsverneplan. Delområdet er mange steder godt synlig over markoverflaten og er godt skjøttet. 
Samlet sett gir dette delområdet stor verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                   ▲ 
Begrunnelse: Både europavegen og Raumabanen blir flyttet noe lengre mot nord, og 
kulturmiljøet får ny tilkomstveg nord for gårdstunet på Nordre Flatmark. Men disse 
endringene vil være såpass små for kulturmiljøet at påvirkningen vurderes som 
ubetydelig. 

 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3 

                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil komme nærmere kulturmiljøet og øke påvirkningen både 
visuelt og støymessig, der man i dag kan vandre langs hele kulturmiljøet og i liten grad 
se moderne avtrykk i kulturlandskapet. Påvirkningen vurderes til noe forringet da den 
nye vegtraseen blir liggende relativt høyt i terrenget på kulturmarken ved gårdstunet 
Nordre Flatmark. Gjennom Kjerkjeura skjæres både jernbane og veg ned i terrenget og 
påvirker ikke kulturmiljøet like mye som ved kulturmarken. 
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4 

                                                     ▲ 
Begrunnelse: Europavegen blir flyttet nærmere kulturmiljøet, men får liten påvirkning. 
Jernbanen blir liggende i samme spor som i dag. Den totale påvirkningen vurderes å føre 
til noe forringet verdi. 

 
Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                                                    ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

4 
                                                          ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 
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 KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen 
Denne delen av vegminnet ligger i utmarka mellom gårdstunene Skirimoen og Skiri. Vegbanen er 
flere steder benyttet i senere tid som en tilkomst-/anleggsveg for kraftlinjen som går her. Vegfaret er 
skadet av nyere kabeltrase. Mellom Skirimoen og Skiri er vegminnet brutt av et større steinskred. 
Slike naturkatastrofer var en viktig årsak til at vegen ble lagt lengre ned mot elva på 1860-tallet. 
 

 
Figur 6.29: Oversiktsbilde som viser utstrekningen til KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6.30: Varierende grad av bruk og gjengroing av vegminnet på Skirimoen. Foto: Statens vegvesen. 
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Tabell 6.9: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen 
Verdivurdering: Delområde KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. På grunn av moderne 
skader og endringer i kulturminnet er det vurdert å ha høy middels verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil flyttes noe sør for dagens E136. Dagens veg ligger allerede 
med en slik avstand til kulturmiljøet at tiltaket vurderes å gi ubetydelig, varig endring.  

2 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil flyttes noe sør for dagens E136. Dagens veg ligger allerede 
med en slik avstand til kulturmiljøet at tiltaket vurderes å gi ubetydelig, varig endring.  

3 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil flyttes noe sør for dagens E136. Dagens veg ligger allerede 
med en slik avstand til kulturmiljøet at tiltaket vurderes å gi ubetydelig, varig endring.  

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 3. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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 KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri 
Denne delen av vegminnet ligger i utmarka bak gårdstunet på Skiri og strekker seg vestover. Her er 
vegen grasdekt og til dels overgrodd med skog, men er likevel godt synlig i terrenget. Mellom Skiri og 
Skirimoen er vegminnet brutt av et større steinskred. Slike naturkatastrofer var en viktig årsak til at 
vegen ble lagt lenger ned mot elva da den ble oppgradert på 1860-tallet. 

Figur 6.31: Vegminnet forbi Skiri har varierende tilstand. Vegbanen her brukes i dag av beitedyr i 
sommerhalvåret. Store trær vokser tett inntil og delvis oppi vegbanen. Foto: Statens vegvesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.32: Her har 
vegetasjonen nesten helt tatt 
overhånd på vegtraseen. 
Foto: Statens vegvesen. 
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Figur 6.24: Oversiktsbilde som viser utstrekningen til KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri. 
 
Tabell 6.10: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri 
Verdivurdering: Delområde KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. På grunn av moderne 
skader og endringer i kulturminnet er det vurdert å ha høy middels verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                 ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil flyttes litt lengre bort fra kulturmiljøet, og tiltaket vurderes å gi 
en ubetydelig endring. 
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2                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                          ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                          ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                          ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                          ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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 KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 
Denne delen av vegminnet strekker seg diagonalt over Mongemoen og følger utkanten av 
dyrkamarka til gården Søre Monge før den forsvinner inn mot Mongehammeren. Forbi 
Mongehammeren er det trangt og vanskelig farbart, så her ligger trolig alle de ulike generasjonene 
vegminner over hverandre. Der vegen i sin tid krysset Mongeelva er det synlige brukar. Oppe på 
Mongemoen har det vært mye aktivitet under andre verdenskrig og denne har med høy 
sannsynlighet påvirket det eldre vegfaret som strekker seg gjennom området. Vegen er godt synlig i 
terrenget selv om den i dag er dekket med gress.  

 

 
Figur 6.34: Oversiktsbilde som viser utstrekningen til KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge. 

Figur 6.33: Bildene viser ulike deler av vegminnet over Mongemoen. Øverst til venstre: Restene etter 
brukar over Mongeelva. Øverst til høyre: Vegen er tydelig oppbygd fra terrenget og er på steder 
overgrodd med trær. Nede til venstre: Intakt stikkrenne. Nede til høyre: Deler av vegen er greit 
skjøttet, men vegetasjonen vokser tett innpå vegbanen. Foto: Statens vegvesen. 
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Tabell 6.11: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 
Verdivurdering: Delområde KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                   ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng som også i befatter bruk gjennom andre verdenskrig. I tillegg er det en del av Statens 
vegvesens landsverneplan. Delområdet fremstår som helt og lett lesbart til tross for noe gjengroing 
og får derfor stor verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Store deler av kulturmiljøet ligger inne i planområdet til tiltaket. Både 
brukar ved Mongeelva og en god del av vegen vil gå tapt. I tillegg kommer nye E136 så 
nær resten av kulturmiljøet at den historiske konteksten vil bli helt endret. 
 
Kulturmiljøet vil også i større grad enn tidligere bli utsatt for trafikkstøy. Tiltaket 
ødelegger store deler av kulturmiljøet og bidrar til at miljøets funksjon blir ødelagt. Til 
sammen blir KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge sterkt forringet. 

 

2                                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1                                                                                               ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2                                                                                               ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3                                                                                               ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4                                                                                               ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

61 
 

 KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 
Sørvest for Mongehammeren kliver Den første kjørevegen opp på terrassen Trømoen. Til sammen er 
litt over 600 meter av vegen registrert som Den første kjørevegen i Askeladden. Men vegen er brukt 
gjennom lang tid og har blitt oppgradert undervegs. Også andre deler av vegsystemet på Trømoen 
har opprinnelig tilhørt den første kjørevegen. 
 

 
Figur 6.35: Oversiktsbilde som viser utstrekningen til KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen. 
 
Tabell 6.12: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 
Verdivurdering: Delområde KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. Det har også spilt en viktig rolle i den lokale krigshistorien fra andre verdenskrig. 
Vegpartiet er med i Statens vegvesens landsverneplan, og har stor kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 bygges nordøst for kulturmiljøet og vil føre til større grad av 
nærføring, både visuelt og støymessig. Den kulturhistoriske opplevelsen av området 
forringes. I nord og sør er det direkte konflikt mellom kulturmiljøet og tiltaket. 
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2                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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6.5 KM 5 Kjørevegen fra 1869 (7 undernummer) 
I 1860 ble det bevilget midler til ny veg fra Lesja gjennom Romsdalen og ned til Veblungsnes og 
Åndalsnes. Vegarbeidet skal ha tatt til i 1863 og anlegget som ble ferdig mellom 1868-69 må ha vært 
av et betydelig omfang i samtiden. 
 

 
Figur 6.36: Kartutsnitt over planområdet og de 7 ulike delene av kjørevegen fra 1869.  
 
 
Den nye hovedvegen gjennom Romsdalen ble bygget som chaussé, med høye tørrmurer og 
stabbestein. Karakteristisk er den myke linjeføringen som følger elveløpet til elva Rauma. Den nye 
vegen lå stort sett i samme trase som den eldre utbedrede ridevegen, men ble noen steder lagt 
lengre unna de bratte fjellpartiene på grunn av rasfare. Et eksempel på dette er området ved 
Kjerkjeura ved Flatmark. Her sprengte man ut trase for ny veg i ura nær elva. Opprinnelig skulle 
hovedvegen følge den gamle vegtraseen i området, lengre bak mot fjellfoten. Men man endret 
traseen undervegs, noe som førte til store ekstrakostnader og budsjettoverskridelser. 
 
I forbindelse med byggingen av Raumabanen på 1920-tallet ble kjørevegen lagt om flere steder, og er 
i dag bevart som flere oppstykkende parseller. Det best bevarte vegpartiet ligger mellom 
kampesteiner tett ved elvekanten vest for gården Skiri. Årstallet «1869» er hugget inn i en av 
steinblokkene. Den kalles «Årstallsteinen» og har gitt navn til KM 11 Årstallsteinen. Langs vegen 
finnes flere markante steinblokker, samt spor etter anleggsvirksomheten. 
 
I Statens vegvesens verneplan for vegminner er de 7 parsellene vernet under vegmiljøet Flatmark-
Skiri (Statens vegvesen, 2002). Alle ligger enten innenfor plangrensen eller influensområdet til planen 
for ny E136. 
 
Samlet sett har KM 5 Kjørevegen fra 1869 stor verdi. 
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Figur 6.37: KM 5-1 Kjørevegen fra 1869 Utøyan. Her var det tidligere bru da elva Rauma dannet en arm 
ved Skiri. Denne delen av elva ble tettet igjen ved byggingen av Raumabanen. Foto: Knud Knudsen, ca. 
1870. Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen, ubb-kk-1318-0336. 
 
KM 5-1 til KM 5-4 er i realiteten én sammenhengende trasé, bare avkuttet av KM 6 Romsdalsvegen 
E136 og KM 7 Raumabanen. 

Figur 6.38: Oversiktskart som viser utstrekningen og verdien til Kjørevegen fra 1869, parsellene KM 5-
1 til KM 5-4, der den slynger seg i terrenget. 
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 KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøyan øst 
Kulturmiljøet er en ca. 65 meter lang, oppbygd del av kjørevegen fra 1869. Den avsluttes med to 
landkar over det som tidligere var et sideløp til Raumaelva. Restene av et brukar midt i elveleiet kan 
så vidt anes i terrenget. Denne parsellen gikk ut av bruk da Raumabanen ble bygd på 1920-tallet (se 
KM 7 Raumabanen), og elveløpet her ble omlagt. Vegbanen har fortsatt noen stående stabbesteiner, 
og selv om vegen i dag er ganske overgrodd er den lett lesbar i terrenget. Den vestlige delen av 
vegbanen ble noe skadet ved et trafikksikringstiltak på E136 i 2017.  

Figur 6.39: I dag er det lite igjen av kjørevegen fra 1869 på denne parsellen, men sporene er ennå 
tydelige der de fortsatt finnes. Her er restene etter et brukar, trolig det som ligger lengst til høyre i 
Knud Knudsens foto fra 1869 (Figur 6.37). Foto: Statens vegvesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.40: Den overgrodde vegbanen 
på KM 5-1 Kjøreveg 1869 – Utøyan øst. 
Helt til høyre i bildet står en stabbestein 
og det lyse partiet i bakkant er dagens 
E136. Foto: Statens vegvesen. 
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Tabell 6.13: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøyan øst 
Verdivurdering: Delområde KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøyan øst 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Selv om det er lite igjen av vegen her, er kulturmiljøet en viktig del av den større 
samferdselshistorien i Romsdalen, og inngår i en helhetlig sammenheng. Strekningen er også en del 
av Statens vegvesens landsverneplan. Kulturmiljøet har på bakgrunn av dette stor kulturhistorisk 
verdi.   
 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 kommer til å krysse over den østlige delen av dette kulturmiljøet 
og anleggsvirksomhet vil ødelegge resten. Det vil trolig ikke finnes spor igjen av 
kulturmiljøet etter at nytt anlegg er ferdigstilt, og vegparsellen må anses som ødelagt og 
tapt. 

 

2                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1                                                                                                    ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2                                                                                                    ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3                                                                                                    ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4                                                                                                    ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 
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 KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt 
Denne delen av vegminnet hang i sin tid sammen med KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøyan øst, før de ble 
splittet av både jernbanen (KM 7 Raumabanen) og ny kjøreveg (KM 6 Romsdalsvegen). Vegbiten er 
rundt 80 meter lang og ligger parallelt med jernbanen, som må krysses i plan for at man skal kunne 
komme til vegmiljøet. Selve vegen ligger godt bevart mellom store steiner og er lite overgrodd. 
Vegpartiet gikk ut av bruk da Raumabanen ble bygd på 1920-tallet. 
 

 
Figur 6.41: KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt. Vegen er i dag noe tilgrodd av trær og parsellen 
avstengt med grind. Jernbane og E136 (lokalisert til høyre for bildet) skiller denne parsellen fra de 
andre tilhørende. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
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Tabell 6.14: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt 
Verdivurdering: Delområde KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. Kulturmiljøet får stor verdi 
på bakgrunn av tilstand og vernestatus. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                     ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 legges om til tunnel lengre mot nord, og eksisterende E136 blir 
liggende igjen som lokalveg. Dette vil føre til mindre trafikk og støy, noe som er en liten 
forbedring for kulturmiljøet. Men jernbanen vil fremdeles ligge som en fysisk barriere 
mellom lokalvegen og 1869-vegen.  

2                      ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                      ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                      ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                               ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

2 
                               ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

3 
                               ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

4 
                               ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 
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 KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest 
Denne delen av kjørevegen fra 1869 krysset et vannfar som tidvis renner her, og brukarene på begge 
sider er bevart. Vegbanen har også stabbesteiner på begge sider. Den nordligste delen av delområdet 
er kraftig overgrodd med småskog. Den sørligste delen snor seg langsmed en større fallblokk fra 
fjellet. Kulturmiljøet hang tidligere sammen med KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt og KM 5-3 
Kjøreveg 1869 - Utøyan vest, men ble avskåret da Raumabanen (KM 7 Raumabanen) og ny kjøreveg 
(KM 6 Romsdalsvegen) ble bygd i 1920-årene. 
 

 
Figur 6.42: Oversiktsbilde som viser at bare KM 5-1 Kjøreveg – Utøyan øst av de fire parsellene KM 5-1 
til KM 5-4, blir direkte påvirket av tiltaket.  

  

Figur 6.43: Deler av KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest. Den delen av vegminnet som ligger vest 
for bekkefaret er kraftig overgrodd og er vanskelig å påvise, men stabbesteiner (foto til venstre) og 
brukar (foto til høyre) er likevel synlig for et trent øye. Foto: Statens vegvesen. 
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 Tabell 6.15: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest 
Verdivurdering: Delområde KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av den større samferdselshistorien i Romsdalen, og inngår 
i en helhetlig sammenheng. Strekningen er også en del av Statens vegvesens landsverneplan. 
Kulturmiljøet har på bakgrunn av dette stor kulturhistorisk verdi.   
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                 ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 legges om til tunnel lengre mot nordøst, og eksisterende E136 
blir liggende igjen som lokalveg. Dette vil føre til mindre trafikk og støy, og er slikt sett 
en liten forbedring. Totalt sett vil det likevel være ubetydelige endringer for 
kulturmiljøet. 
 

 
  

2                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

  



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

71 
 

 KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen 
Denne delen av vegminnet ligger i dag avstengt av både europavegen (KM 6 Romsdalsvegen) og 
jernbanen (KM 7 Raumabanen). Langs vegbanen står det stabbesteiner, og stedvis har vegen 
oppmurte sidemurer mot terrenget nedenfor. I vegbanen gror det en del trær, og vegen har enkelte 
hull og nedsigne stabbesteiner.  
 

 
Figur 6.44: Stabbesteiner viser hvor hovedferdselsåren gjennom Romsdalen gikk tidligere. I dag ligger 
denne biten avskåret av Rauma elv på ene siden og Raumabanen og E136 på den andre. Takket være 
skjøtselsinnsats fra grunneier er ikke kulturminnet helt nedgrodd. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
 
Vegen snor seg rundt store, karakteristiske steiner, og mange av dem har sprengingshull og andre 
spor etter vegbyggingen på 1800-tallet.  
 
Selve Årstallsteinen har tallet 1869 hugget inn i seg, året da vegen forbi området sto ferdig. Tett inntil 
Årstallsteinen ligger Fantehelleren – en heller det knyttes lokale sagn om både fanter og ferdsel til, 
og som trolig har gitt ly til mange reisende. Her er det i dag benker og grue, og området brukes til 
formidling og kulturopplevelse gjennom arrangerte elvevandringer og annet. Se mer om den delen av 
området som ikke hører direkte til vegmiljøet i KM 11 Årstallsteinen. 
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Figur 6.45: Foto fra 1900 som viser Årstallsteinen til venstre og piggsteinen til høyre. Hentet fra 
Normann-samlingen; www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3075.  

Skorsteinen er et gammelt kast, eller varp. Reisende la stein inntil den for å sikre seg hell på reisa og 
– og kanskje samtidig føle at de hindret den store steinblokka i å velte ned over vegen (Se foto av 
Skorsteinen under KM 11 Årstallsteinen). En annen stein langs vegen kalles Piggsteinen. 
 
Selv om tidens tann har satt sine spor med hull i 
vegbanen og nedsigne stabbesteiner, er dette et 
ganske autentisk og godt bevart 
samferdselshistorisk kulturmiljø. Det ligger 
idyllisk til tett på Rauma elv og oppleves på 
mange måter som en tidskapsel da landskapet 
skjermer for både veg og jernbane. 
 
Strekningen er både en del av Statens vegvesens 
landsverneplan og Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.46: Den store Årstallsteinen med årstallet 
1869 risset inn. Foto: Jan Adriansen, Sweco.  

http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3075
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Tabell 6.16: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen 
Verdivurdering: Delområde KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng med opptil nasjonal betydning. Til tross for noe gjengroing er kulturmiljøet godt 
bevart og gir et autentisk bilde av hvordan ferdselen har vært i området mot slutten av 1800-tallet. 
De store fallblokkene skiller miljøet fra den moderne infrastrukturen på en slik måte at området 
nærmest fremstår som en liten tidskapsel hvor det er bruset fra Rauma elv som dominerer. Det er en 
god formidlingsarena for veghistorie, med både opplevelses- og kunnskapsverdi. Jernbanen gjør det 
vanskelig å komme til området i dag. Samlet sett har kulturmiljøet stor kulturhistorisk verdi.   
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil bli omlagt fra dagens trase og kulturmiljøet vil ikke bli direkte 
påvirket. Situasjonen blir den samme med nærhet til både elv, jernbane og dagens E136. 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                           ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                           ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                           ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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 KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen 
Denne delen av vegminnet ligger sør for jernbanen og E136, ved Hjellhølen i Rauma elv. For å få 
tilgang til vegminnet må jernbanen (KM 7 Raumabanen) krysses i plan. Selve vegbanen er oppbygd 
og har stabbesteiner på deler av traseen. I vestlig del av kulturmiljøet vokser det en del sandlupin. I 
østenden ligger det murer etter et anlegg som kan ha tilhørt jernbanen. 

Figur 6.47: Oversiktskart som viser utstrekningen og verdien til KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen. 

Figur 6.48: Vegbanen viser tydelig oppbygging fra terrenget rundt før den blir avskåret av jernbanen i 
begge ender. Vegen er tilgrodd med både trær og annen vegetasjon. Foto: Statens vegvesen. 
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Figur 6.49: Til høyre i bildet står en stabbestein. Foto: Statens vegvesen. 
 
Tabell 6.17: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen 
Verdivurdering: Delområde KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av den større samferdselshistorien i Romsdalen, og inngår 
i en helhetlig sammenheng som også i befatter bruk gjennom andre verdenskrig. Strekningen er 
også en del av Statens vegvesens landsverneplan, og har stor kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                  ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil her gå i tunnel og eksisterende E136 vil bli liggende igjen som 
lokalveg. Dette vil føre til mindre trafikk og støy, men jernbanen vil fortsatt ligge der 
som en barriere. 

2                                   ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                   ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                   ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                         ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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 KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt 
125 meter av kjerrevegen, som ligger sør for vegen opp til ammunisjonslageret på Trømoen, er i 
Askeladden registrert både som del av KM 4 Den første kjørevegen (Askeladden ID 248974) og som 
del av KM 5 kjørevegen fra 1869 (Askeladden ID 128894-1). Vegen fra 1869 ble med andre ord lagt i 
samme faret som den da eksisterende kjørevegen. 
 
Vegen er mer lagt enn bygd inn i det flate sandplatået. I dag er området bevokst med bartrær, men 
da tyskerne brukte området og vegen under andre verdenskrig var det trolig lite trær her. Flyfoto 
viser at det i 1975 var en del spredt skog på denne delen av Trømoen, men mindre enn i dag. Vegen 
fremstår nå som en skogsveg og er relativt godt bevart tross bruk opp gjennom årene. 
 

 
Figur 6.50: Oversiktskart som viser utstrekning og verdi til KM 5-6 Kjøreveg 1869 – Trømoen midt. 
 
Tabell 6.18: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt 
Verdivurdering: Delområde KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av den større samferdselshistorien i Romsdalen, og inngår 
i en helhetlig sammenheng. Strekningen er også en del av Statens vegvesens landsverneplan. 
Kulturmiljøet har på bakgrunn av dette stor kulturhistorisk verdi.   
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                    ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil ligge nært opp til kulturmiljøet og dermed øke 
støypåvirkningen og forringe den kulturhistoriske opplevelsen. Ny veg vil ligge på fylling 
øst for kulturmiljøet og vil derfor også trolig påvirke kulturmiljøet både visuelt og 
støymessig.  
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2                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

2 
                                                                ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

3 
                                                                ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

4 
                                                                ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 
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 KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord 
Denne litt over 200 meter lange strekningen av kjørevegen fra 1869 ligger på den nordre delen av 
moreneplatået Trømoen. Nedenfor og i kanten av det øverste platået. Vegbiten er mer lagt enn bygd 

inn i det flate sandplatået. 
I dag er området bevokst 
med bartrær, men da 
tyskerne brukte området 
og vegen under andre 
verdenskrig var det trolig 
lite, om noen trær i det 
hele tatt her. Flyfoto fra 
1975 viser at det heller 
ikke da var mye skog på 
denne delen av Trømoen. 
Vegen fremstår i dag som 
en skogsveg og er relativt 
godt bevart tross bruk opp 
gjennom årene. 
 
 

Figur 6.51: Flyfoto fra 1975 viser at Trømoen holder på å gro igjen.  
KM 5-7 Kjøreveg 1869 – Trømoen nord markert med rødt.  
Bunkerne i nærheten markert svakt hvitt. Illustrasjon fra Askeladden.no. 
 

 
Figur 6.52: Oversiktskart som viser utstrekning og verdi til KM 5-7 Kjøreveg 1869 – Trømoen nord. 
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Tabell 6.19: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord 
Verdivurdering: Delområde KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet er en viktig del av samferdselshistorien og inngår i en helhetlig 
sammenheng. I tillegg er det en del av Statens vegvesens landsverneplan. Kulturmiljøet får stor verdi 
på bakgrunn av tilstand og vernestatus. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Både ny E136 og tilhørende rigg- og anleggsområde vil være i direkte 
konflikt med kulturmiljøets nordre del, som blir skadet/ødelagt. Ny veg vil ligge på 
fylling øst for den gjenværende delen av kulturmiljøet og virke visuelt inn på dette. 
Kulturmiljøet får økt støypåvirkning, noe som reduserer formidlings- og 
opplevelsesverdien. 

  

2                                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                    ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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6.6 KM 6 Romsdalsvegen E136 
Vegstrekningen ble anlagt i mellomkrigstiden parallelt med byggingen av Raumabanen (KM 7 
Raumabanen), og hele veganlegget stod ferdig i 1923. Vegen har en karakteristisk linjeføring som i 
stor grad følger den naturlige topografien slik at fyllinger og skjæringer er begrenset til et minimum. 
De bratte fjellsidene og rasmark (store steiner etter tidligere ras) er med på å gi vegen karakter. 
Vegen har rettlinjede partier, er 6-7 meter bred, og har asfaltdekke og autovern mot jernbanen der 
disse to har nærføring. 
 
Deler av Romsdalvegen er i dag fredet gjennom Statens vegvesens verneplan for veger, bruer og 
andre vegrelaterte kulturminner (Statens vegvesen, 2009). Vernestrekningen ligger mellom 
Fetjavatnet ved Flatmark og Mongebrua ved Søre Monge, er litt over 7,5 kilometer lang, og brukes 
som hovedveg gjennom Romsdalen i dag. 

Figur 6.53: De fredete svingene langs E136 mellom Skirimoen og Nordre Flatmark. Foto: Jan Adriansen, 
Sweco. 
 

 
Figur 6.54: Kartutsnitt som viser avgrensningen av den freda delen av Romsdalsvegen. Fra Søre Monge 
i vest til Flatmark i øst. 
 
Strekningen gir kunnskap om vanlig standard for hovedveger anlagt på 1900-tallet, og har blitt 
utbedret i flere omganger for å bli bedre tilpasset nye krav og kjøretøy. Den er et godt eksempel på 
en typisk hovedveg med lang brukstid, og er fredet gjennom Statens vegvesens verneplan for 
vegminner. Kulturmiljøet har høy kulturhistorisk verdi. 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

81 
 

Tabell 6.20: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 6 Romsdalsvegen E136 
Verdivurdering: Delområde KM 6 Romsdalsvegen E136 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Romsdalsvegen er fredet gjennom nasjonale verneplan for veger, bruer og andre 
vegrelaterte kulturminner (Statens vegvesen, 2002). Strekningen gir kunnskap om vanlig standard 
for hovedveger anlagt på 1900-tallet som har blitt utbedret i flere omganger og tilpasset nye krav 
og kjøretøy. Den er et godt eksempel på en typisk hovedveg med lang brukstid. Strekningen inngår 
også i et vegmiljø med flere spor fra tidligere ferdselsveger gjennom et bratt og rasutsatt dalføre. 
 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: De rundt 350 første meterne fra Søre Flatmark i øst vil ny E136 følge 
samme trase som eksisterende europaveg, og endre mye på vegstandarden. Derfra går 
vegene parallelt frem til Skirimoen, hvor den nye E136 vil få en mer rettlinjet profil forbi 
de karakteristiske vegsløyfene. Eksisterende E136 blir lokalveg på strekningen. Mellom 
Skirimoen og tunnelen vest for Skiri blir tre mindre vegsløyfer liggende isolert, mens 
resten av den fredete Romsdalsvegen legges under ny veg. Herfra, gjennom tunnelen og 
over Mongemoen, vil eksisterende europaveg ligge uberørt. Fra Søre Monge til 
avkjørselen mot Remmem går den nye og den gamle vegen parallelt. E136 går så 
gjennom en ny tunnel, videre via Trømoen, til den igjen treffer den fredete vegen nord 
for Trøan.  
 
Dagens fredete E136 splittes opp, mister en sammenhengende linjeføring og ødelegges 
helt i partier. Helheten i kulturmiljøet og store deler av miljøets funksjon forsvinner. I 
sum blir kulturmiljøet sterkt forringet. 

 
Kartet viser østre del av den fredete vegen, som blir mest berørt. 

2 

                                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Alternativ 2 er ganske lik Alternativ 1, men har litt ulik linjeføring og 
påvirkning på eksisterende E136 mellom Skirimoen og Skiri.  
 
Dagens fredete E136 splittes opp, mister en sammenhengende linjeføring og ødelegges 
helt i partier. Helheten i kulturmiljøet og store deler av miljøets funksjon forsvinner. I 
sum blir kulturmiljøet sterkt forringet. 
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Kartet viser østre del av den fredete vegen, som blir mest berørt. 

3 

                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: De rundt 600 første meterne fra Søre Flatmark i øst følger ny E136 samme 
trase som eksisterende europaveg, og endrer mye på vegstandarden. Derfra går vegene 
fra hverandre frem til Skirimoen. Den nye E136 får en mer rettlinjet profil og skjærer 
gjennom Kjerkjeura, forbi de karakteristiske svingene. Eksisterende E136 blir lokalveg 
på strekningen. Mellom Skirimoen og tunnelen vest for Skiri blir tre mindre vegsløyfer 
liggende isolert, mens resten av vegen legges under ny veg. Videre herfra og til enden er 
alternativet likt Alternativ 1.  
 
Dagens fredete E136 splittes opp, mister en sammenhengende linjeføring og ødelegges 
helt i partier. Helheten i kulturmiljøet og store deler av miljøets funksjon forsvinner. Selv 
om påvirkningen totalt sett er mindre enn ved Alternativ 1, 2 og 4 blir kulturmiljøet 
sterkt forringet. 

 
Kartet viser østre del av den fredete vegen, som blir mest berørt.  

4 

                                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: De rundt 600 første meterne fra Søre Flatmark i øst vil ny E136 følge 
samme trase som eksisterende europaveg, og endre mye på vegstandarden. Derfra går 
vegene fra hverandre frem til Skirimoen. Den nye E136 går i bru over gamlevegen, og 
skjærer gjennom urene ovenfor de karakteristiske svingene. Eksisterende E136 blir 
lokalveg på strekningen. Mellom Skirimoen og tunnelen vest for Skiri blir tre mindre 
vegsløyfer liggende isolert, mens resten av vegen legges under ny veg. Videre herfra og 
til enden er alternativet likt Alternativ 1.  
 
Dagens fredete E136 splittes opp, mister en sammenhengende linjeføring og ødelegges 
helt i partier. Helheten i kulturmiljøet og store deler av miljøets funksjon forsvinner. Selv 
om påvirkningen totalt sett er mindre enn ved Alternativ 1 og 2 blir kulturmiljøet sterkt 
forringet. 
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Kartet viser østre del av den fredete vegen, som blir mest berørt. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1                                                                                                      ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2                                                                                                      ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3                                                                                             ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4                                                                                                   ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

 

6.7  KM 7 Raumabanen (3 undernummer) 
 

 
Figur 6.55: Oversiktsbilde som viser utstrekningen av Raumabanen i planområdet, samt de to 
stasjonene, KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon og KM 7-3 Raumabanen – Marstein stasjon.  
 
Innenfor influensområdet er KM 7 Raumabanen inndelt og vurdert i tre underobjekt; KM 7-1 
Raumabanen - togsporet, KM 7-2 Raumabanen – Flatmark stasjon og KM 7-3 Raumabanen – 
Marstein stasjon. Bakgrunnshistorien til Raumabanen er kort skissert under KM 7-1 Raumabanen - 
togsporet. 
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 KM 7-1 Raumabanen - togsporet 
Den 114,2 kilometer lange 
Raumabanen går mellom 
Dombås og Åndalsnes. 
Banen er ikke elektrifisert, 
men kjøres med 
dieselmateriell. Undervegs 
passeres 32 bruer, seks 
tunneler og det var 
opprinnelig 12 stasjoner og 
holdeplasser. Men krav til 
raskere reisetid og et bedre 
utbygd vegnett har bidratt 
til at flere av stasjonene er 
nedlagt. I dag er kun 
endestasjonene Åndalsnes 
og Dombås betjent. 
 
Alt i 1869 ble det nedsatt 
en komité for å se på 
mulighetene for å bygge 
jernbane til byene Ålesund, 
Molde og Kristiansund i 
Møre og Romsdal, og i 
1908 vedtok Stortinget at 
det skulle bygges en jernbane ned til Åndalsnes ved Romsdalsfjorden. 
 

Anleggsarbeidet ble 
påbegynt den 12. 
januar 1912, og i 1921 
åpnet banen for 
trafikk mellom 
Dombås og Bjorli, og 
videre til Verma i 
1923. Raumabanen 
ble åpnet for drift 
parsellvis, delvis fordi 
første verdenskrig 
virket inn på 
vareomsetning, 
produksjon, priser og 
tilgang på materiell. 
Den ferdige 
Raumabanen, fra 
Dombås til Åndalsnes, 
ble høytidelig åpnet 
29.november 1924. 

Dagen etter var hele banen åpen for offentlig drift. Til sammen skal det ha gått med 14 462 247 
arbeidstimer for å bygge anlegget. Det meste av arbeidet ble gjort for hånd, i tillegg til hester, 
bensinlokomotiv og damplokomotiv som trekkraft. Over 500 mann var sysselsatt mens arbeidet 
pågikk. 

Figur 6.56: Bilde fra Raumabanens anlegg i Kjerkjeura. Foto: Rauma 
kulturstyre ved Folkebiblioteket, 1994:29. 

Figur 6.57: Dagens jernbaneundergang på Skirimoen. Et av de særegne 
trekkene med Raumabanen er alle steinverksarbeidene. Bildet er tatt mot 
sørøst. Foto: Izabela A. Chlewicka, Statens vegvesen. 
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Raumabanen hadde en nøkkelrolle i gulltransporten fra hovedstaden like etter okkupasjonen av 
Norge den 9. april 1940. Da ble 3 000 gullbarrer på til sammen 49 tonn fraktet ut av Norges Bank før 
den tyske invasjonsmakten nådde frem til Oslo. 
 
Fra åpningen i 1924 og fram til 1970-årene var Raumabanen den viktigste reiseruten for post og 
persontrafikk mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Senere har banen tapt for trafikk på 
landevegen og i lufta, og i desember 2018 ble godstrafikken på banen nedlagt. Om sommeren kjøres 
det egne turisttog på strekningen. Fra 1993 til 2007 var disse kjørt som veterantog med 
damplokomotiv. 
 
Raumabanen er et viktig teknisk kulturminne og var et storverk i ingeniørkunst. I dag inngår 
Raumabanen i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen (Jernbaneverket, 2004).  
 
Verneplanen forteller at Raumabanen representerer «steinepoken» ved de norske jernbaner (1905-
1935). Murarbeidet langs banen er av høy klasse, og det er ønskelig at Raumabanen skal utpekes til 
foregangsbane når det gjelder vedlikehold av gammelt murverk (Jernbaneverket, 2004:9). 
 
Dette kulturmiljøet har stor verdi. 
 
 

Figur 6.58: Raumabanen og Kylling bru; et av de flotte steinverksarbeidene som er utført på 
Raumabanen. Foto: Christopher Neuman Ruud, 2016; 
h b b b h ? 3&   
 

https://jernbane.net/bo/subpage.php?s=3&t=175
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Tabell 6.21: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 7-1 Raumabanen - togsporet 
Verdivurdering: Delområde KM 7-1 Raumabanen - togsporet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                   ▲ 
Begrunnelse: Raumabanen er et viktig teknisk kulturminne og var i sin samtid et storverk i 
ingeniørkunst. I dag fokuseres det spesielt på banens mange byggverk av naturstein, stasjonene og 
den historiske togdriften. Det gjenstår i dag få originale krysningspunkter mellom veg og jernbane 
og undergangen ved Skirimoen det siste gjenværende originale krysspunktet mellom E136 og 
jernbanen. Men det finnes fremdeles flere krysninger mellom drifts- og lokalveger og jernbanen. 
Raumabanen er per dags dato ikke formelt vernet. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Alternativet legger opp til flytting av eksisterende jernbanetrase mellom 
Flatmark og Skiri. For den 114 kilometer lange Raumabanen som helhetlig kulturminne 
vil flyttingen ha mindre innvirkning. Men mellom Flatmark og Skiri er endringene for det 
fysiske kulturminnet dramatiske. Den opprinnelige jernbanetraseen blir her ødelagt, 
med unntak av noen parseller som blir liggende mellom tiltakene. 
 
De to undergangene ved Nordre Flatmark og Skirimoen er to gjenværende originale 
kryssinger mellom veg og Raumabanen, og viktige enkeltelementer. Undergangen og 
eksisterende tilkomst til Nordre Flatmark forsvinner. Ved Skirimoen legges banen høyere 
grunnet flomberegninger. Den blir flyttet over ny E136 litt nord for eksisterende 
undergang, og den gamle bevares som den er. 
 
Tiltaket vurderes å gi påvirkningsgrad forringet for kulturmiljøet. 

 
Kartet viser østre del av den Raumabanen innenfor planområdet, som blir mest berørt. 

2                                                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3 

                                                           ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 skal gå i bru over jernbanen ved Nordre Flatmark. Videre legges 
ny vegtrase tett inntil jernbanen ved Skirimoen. Dette har direkte påvirkning på 
eksisterende krysningspunkt mellom veg og jernbane. Jernbanen endres ikke fysisk på 
strekningen. Påvirkningsgraden vurderes å være noe forringet. 
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Kartet viser østre del av den Raumabanen innenfor planområdet, som blir mest berørt. 

4 

                                                          ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 skal gå i bru over jernbanen ved Nordre Flatmark. Videre følger ny 
vegtrase eksisterende jernbanetrase hele strekningen til forbi Skiri. Ved Skirimoen 
legges ny E136 like ovenfor eksisterende undergang. Jernbanen endres ikke fysisk på 
strekningen. Påvirkningsgraden vurderes å være noe forringet. 

 
Kartet viser østre del av den Raumabanen innenfor planområdet, som blir mest berørt. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3 
                                                              ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

4 
                                                              ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

  



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

88 
 

 KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon 
Byggingen av Flatmark stasjon startet i 1920 og stasjonen ble åpnet 30.november 1924. Da bestod 
den av stasjonsbygning, uthus og dresinbu. Stoppestedet ble ubetjent fra 1953 og fra 1973 ble 
stasjonen en holdeplass. Flatmark stasjon hadde eget vanntårn og pumpeverk som ble revet i 1977. 
Flatmark ekspedisjonsbygning og uthus ble revet i 1987 (Jernbaneverket, 2004:58).  
 
I dag finnes bare spor etter perrongen og andre bakkestrukturer igjen over bakken. 
 

 
Figur 6.59: Flatmark stasjon, 1925. Foto: Edvard Sæterbø. Fra Normann-samlingen; 
www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3032  
 
  

http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3032
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Tabell 6.22: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon 
Verdivurdering: Delområde KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Flatmarks stasjon har vært viktig for lokalsamfunnet og inngår som et element i 
Raumabanen som kulturminne, selv om det i dag bare er perrongen og enkelte andre rester igjen av 
stasjonen. Verdien settes til middels på bakgrunn av stasjonens viktige funksjon i sin brukstid. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil svinge ut mot nord og legge seg direkte over det tidligere 
stasjonsområdet. De siste sporene etter stasjonsområdet blir dermed fjernet. 

  

2                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3 

                                                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil her gå noe mot nord og bygges opp på en fylling for å starte 
en bru som skal heve vegbanen nok til å kunne videre gå gjennom Kjerkjeura. Fyllingen 
vil legge seg ut over det tidligere stasjonsområdet. De siste sporene etter 
stasjonsområdet blir dermed fjernet. 

 
4                                                                                                                         ▲ 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

90 
 

Begrunnelse: Ny E136 vil her gå noe mot nord og bygges opp på en fylling for å starte 
en bru som skal heve vegbanen nok til å kunne videre gå gjennom Kjerkjeura. Fyllingen 
vil legge seg ut over det tidligere stasjonsområdet. De siste sporene etter 
stasjonsområdet blir dermed fjernet. 

 
Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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 KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon 
Byggingen av Marstein stasjon startet i 1919 og stasjonen ble åpnet 30/11 1924. Da bestod stasjonen 
av stasjonsbygning, uthus, vokterbolig med tilhørende uthus. Stasjonsbygningen har også en 
boligfunksjon for telegrafisten. Stoppestedet ble ubetjent fra 1963. I dag har stasjonsbygningen 
nasjonal vekting i den regionale delplanen for kulturminner i Møre og Romsdal. 
 

 
Figur 6.60: Ved åpningen av Marstein stasjon 1/10 1924. Foto: Anders Beer Wilse. Kilde: 
Nasjonalbiblioteket.  

Figur 6.61: Marstein stasjon 1/10 1924. Foto: Anders Beer Wilse. Kilde: Nasjonalbiblioteket.  
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Tabell 6.23: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM  7-3 Raumabanen Marstein stasjon 
Verdivurdering: Delområde KM  7-3 Raumabanen Marstein stasjon 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Marstein stasjon er både en del av Raumabanen og er listet i jernbanes landsverneplan 
(Jernbaneverket, 2004). Den har også nasjonal vekting i Møre og Romsdal fylkeskommunes 
Regionale delplan for kulturminner, og er statlig listeført som verneverdig kulturminne. Marstein 
stasjon har stor kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil koble seg på eksisterende europaveg rett øst for Marstein 
stasjon. Den indirekte påvirkningen dette vil få for jernbanen som kulturminne i dette 
delområdet vurderes derfor som en ubetydelig endring. 

 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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6.8  KM 8 Kors gamle kirkegård 
Et gammelt sagn forteller at den første kirken i Medalen ble bygd på Fossmark, litt lengre opp i dalen. 
En natt skal kirken brått, og på mystisk vis, ha blitt flyttet til Flatmark der den siden sto (Rogne 
1927:18).  
 
Den eldste sikre omtalen vi kjenner av kirken på Flatmark er i Diplomatarium Norwegicum fra 1497, 
da den ble kalt Flotha kirkia (DN I:990). Det er senere diskutert, slik sagnet over forteller, om kirken 
nevnt i 1497 kan ha stått på Fossmark. Men navnet som brukes tyder på at det ikke er rett. Senere 
vet vi at den kaltes Kors kapell (Schøning 1778:131).  
 
Omkring 1670 ble det satt opp en ny kirke her. Den var i god stand, bortsett fra gulvet som lå «løst og 
uordentlig, hvoraf om vinteren opstiger megen kulde». Den var også noe utett, så snøen noen ganger 
lå i «store dynger inde i den adskillige steder». Denne kirken sto frem til 1797, da den ble erstattet av 
en tømmerbygd korskirke. Rundt kirken lå kirkegården «hvorpå stod store, høge trær, så kjerka stod 
som i en hage, like til 1882, da vandalismens øks gjorde det av med flere store, pene trær, ennskjønt 
de ikke stod i veien» (Rogne 1927:18). I 1901 ble kirken etter en kongelig resolusjon flyttet til Monge 
og innviet der året etter (se KM 15 Kors kirke).  
 
 

 
Figur 6.62: Kors kirke fotografert i 1864. Bildet er tatt mot vest og den gamle kjørevegen (KM 4-2 Den 
første kjørevegen - Søre Flatmark) kan ses ute til høyre. Foto Knud Knudsen. Kilde: Nasjonalbiblioteket. 
 
Kirkegården på Flatmark ble fremdeles brukt til begravelser etter at kirken flyttet til Monge. Den siste 
skal ha foregått i 1925, året før kirkegården ble vedtatt nedlagt. 
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Figur 6.63: Det som høyst sannsynlig er Kors kirke og kirkegården på Flatmark, prydet forsiden til 
ukebladet Skilling-Magazin nr 23 i 1858. 
 
Kirkegården ligger kloss inntil den første kjørevegen gjennom Romsdalen (KM 4-3 Den første 
kjørevegen - Nordre Flatmark). Men mest trolig har det vært ferdselsveg forbi stedet langt tilbake i 
tid. Kirken, som var en lovekirke (votivkirke, gavekirke), levde av gaver fra både farende på vegen og 
av andre alt i middelalderen. Inni kirken sto det en kasse der både reisende la penger for å få lykke på 
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reisen og syke for å bli friske (Rogne 1927:20). Det sies også at det etter reformasjonen bare skulle 
holdes 3 gudstjenester i året her. 
 
I dag ligger kirkegården (Askeladden ID 17871) som et verdifullt kulturminne langs ferdselsåren i 
dalen. Den er omkranset av kirkegårdsmuren og på innsiden finnes gravstøtter av både stein og 
trekors! Gravplassen blir skjøttet av lokale og er godt tatt vare på. 

 
Figur 6.64: Kors gamle kirkegård i dag. Kirken er flyttet og de store trærne står er borte. Ferdselsåren 
er her fortsatt (høyre i bildet), men brukes mest som gårdsveg. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
 

Figur 6.65: I 1728 kalte man Kors kirke for Korsan Kapel (eller Capell/Capel). Romsdalsmarknaden 
nede ved fjorden viser hvor viktig ferdselen gjennom dalen må ha vært. Utsnitt av kartet «Cituations 
Carte Over En Wis Bestreckning, Nemli Fra Trondhiem Og Til Opdalen. Lige Ledis Fra Trundhiem Søe 
Leiden om Til Syndmør». Usikkert årstall, trolig 1728. Kilde: Kartverket.no. 
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Tabell 6.24: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 8 Kors gamle kirkegård 
Verdivurdering: Delområde KM 8 Kors gamle kirkegård 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                         ▲ 
Begrunnelse: Middelalderkirkegården er godt bevart og ligger i et kulturmiljø ved siden av den gamle 
ferdselsvegen gjennom Romsdalen (KM 4 Den første kjørevegen). Korsene på kirkegården er sjeldne. 
Kulturmiljøet har stor opplevelses- og formidlingsverdi. 
 

 
KM 8 Kors gamle kirkegård ligger langs KM 4-3 Den første kjørevegen – Nordre Flatmark, og midt 
inne i KM 2 Nordre Flatmark. 
 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                       ▲ 
Begrunnelse: Både veg og jernbane blir flyttet noe lengre mot nord, og kan lage litt mer 
lyd. Men disse endringene vil være såpass små at påvirkningen blir ubetydelig.  
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2                                        ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3 

                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 skjærer seg gjennom Kjerkjeura og kommer nært opptil 
kulturmiljøet. Selv om den den nye E136 ligger lavere ned i terrenget enn kirkegården, 
må man regne med økt støy på kulturmiljøet. Tiltaket skader ikke kulturmiljøet fysisk, 
men det vil likevel være negativt å legge en så stor transportkorridor inn mot denne 
typen kulturmiljø. Konteksten som kirkegården ligger i – nærmiljøet og landskapet – 
endres, og nærføringen til veganlegget vil kunne virke utilbørlig skjemmende på 
middelalderkirkegården. 
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3D-modell av Alternativ 3 ved KM 8 Kors gamle kirkegård indikerer at skjæringene til 
vegen kan bli synlige fra området. 

 
Støyberegninger av Alternativ 3 viser at alternativet vil generere mindre enn 55 dBA støy 
ved KM 8 Kors gamle kirkegård. Støykart: Asplan Viak. 

4 

                                           ▲ 
Begrunnelse: Vegen blir flyttet noe lengre mot nord og kommer høyere i terrenget, noe 
som kan medføre litt mer lyd ved kulturmiljøet. Men disse endringene anses å være 
såpass små at påvirkningen settes til ubetydelig endring.  
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Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                                                                                   ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4 
                                                  ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

6.9 KM 9 Skirimoen 

Figur 6.66: Færmannskvile Skirilykkja fotografert i 1913. Det ble revet rundt 1930. Fotograf: Ukjent. 
Fra Normann-samlingen; http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3053 
 
Arkeologiske undersøkelser i 2015 og 2019 avdekket flere bosetningsspor, i form av blant annet 
dyrkingslag, kokegroper og stolpehull, på jordet like vest for gården (Askeladden ID 215004). Den 
eldste dateringen er fra yngre bronsealder. Øst for dagens tun ble det i tillegg, under registreringene i 
2019, påvist flerfaset dyrkingslag, fire nivåer med ardspor og flere bosetningsspor i form av spredt 
stolpehull og kokegroper (Askeladden ID 262845). Dateringene spenner fra yngre bronsealder og 
vikingetid. Det ble også funnet en terning/vektlodd av bly fra middelalderen. I en heller innenfor det 
samme området viste et prøvestikk en stratigrafi med flere kullag, datert fra merovingertid (cal AD 
670-775) og fremover (Askeladden ID 262845).  

http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3061
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Figur 6.67: Heller med dateringer fra 
merovingertid innenfor KM 9 
Skirimoen. Kilde: Busengdal (2020). 
 

Figur 6.68: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 9 Skirimoen. 
 
Like nord for jernalderhuset passerer en gammel veg (KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen), og 
sør i kulturmiljøet finner vi både KM 6 Romsdalsvegen E136 og KM 7 Raumabanen. Disse siste krysser 
hverandre ved Skirilykkja (Skiriløkken), via det som trolig er den siste gjenværende 
jernbanekrysningen mellom E136 og Raumabanen. Både vegene og jernbanen er deler av større 
kulturmiljø, og vurderes under disse. 
 
Rett øst for jernbaneundergangen ligger selve Skirilykkja, et færmannskvile satt opp i 1830-årene 
under gården Skiri. Mens embedsmenn og andre i den øvre sosiale klassen stort sett tok inn på større 
gårder når de var ute og reiste, var et færmannskvile beregnet på alminnelige folk. De var knyttet til 
storgårdene, men lå for seg selv et stykke fra gårdene. Huset på Skirilykkja ble revet rundt 1930, men 
murene finnes fremdeles på stedet. 
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Lengst vest i kulturmiljøet skal det ligge en tjæremile langs vegen KM 4-4 Den første kjørevegen - 
Skirimoen. Den ble bygd en gang på slutten av 1800-tallet eller i starten av 1900-tallet (Bjørndal, 
1998; registrering nr.128, kartblad 10). 
 
På gården Skirimoen er det i dag våningshus, en driftsbygning og et skjul. Ingen av dem er registrert i 
SEFRAK-registeret. Det er verken ruinene etter Skirilykkja, eller andre bygninger heller innenfor 
kulturmiljøet.  
 
Tabell 6.25: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 9 Skirimoen 
Verdivurdering: Delområde KM 9 Skirimoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                              ▲ 
Begrunnelse: Det er flere kulturhistorisk viktige samferdselsårer innenfor området. Men disse 
verdivurderes under egne kulturmiljø (KM) for at ikke verdiene skal dobbeltvektes i KUen. De 
forhistoriske sporene viser at gården har en lang historie, og er med på å gi KM 9 Skirimoen en 
middels kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 kommer nærmere gårdstunet enn i dag og både jernbane og 
europaveg må heves som flomsikring. Dette skaper en større og høyere barriere enn 
dagens situasjon. Et automatisk fredet kulturminne, en boplass med dateringer fra både 
bronsealder (ardspor) og vikingtid (kolgrop) (Askeladden-ID 262845), er i konflikt med 
jernbanen øst for gården. Vest for gården blir vegen flyttet mot sør, og unngår konflikter 
med kjente kulturminner. Totalt berøres store deler av kulturmiljøet, og mister viktige 
historiske sammenhenger. Tiltaket vil redusere miljøets funksjon og påvirkningsgraden 
blir forringet. 

  

2 

                                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Både jernbanen og ny E136 legges nord for eksiterende jernbane. Et 
automatisk fredet kulturminne, en boplass med dateringer fra både bronsealder 
(ardspor) og vikingtid (kolgrop) (Askeladden-ID 262845), er i konflikt med tiltaket øst 
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for gården. Vest for gården blir vegen flyttet mot sør, og unngår konflikter med kjente 
kulturminner.  
 

 
  

3 

                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 legges nord for jernbanen gjennom kulturmiljøet. Det meste av 
trafikken vil passere noe lenger vekk fra gårdsmiljøet på Skirimoen enn i dag. 
Eksisterende E136 blir liggende igjen som lokalveg. Øst for gården går vegen tvers over 
en automatisk fredet boplass fra bronsealderen (Askeladden-ID 262845). Det slår 
positivt ut at ny E136 legger seg inn mot jernbanen og skaper større avstand til 
gårdsmiljøet. Total blir påvirkningen forringet. 
 

 
  

4 
                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 3. 
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Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                 ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                        ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                        ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

 

6.10 KM 10 Skiri 
Skiri har vært bebodd og brukt allerede langt tilbake i tid. Fra steinalderen er det funnet en rest av en 
hakke eller kølle av stein (T21354) på gården. Litt 
av hakken/kølla er slipt, og den har et delvis 
bevart skafthull, som er traktformet mot en 
markert kant i midten.  
 
Arkeologiske registreringer i 2019 avdekket 
omfattende bosetnings- og dyrkingsspor fra 
både bronsealder og jernalder på begge sider av 
toglinjen og dagens E136 (Askeladden ID 262843 
og ID 262842). Tettest var konsentrasjonene mot 
grustaket vest i kulturmiljøet. Under en heller 
øst for gårdstunet, ble det påvist et kullag datert 
til yngre bronsealder (Askeladden ID 262844). 
 
Gårdsnavnet Skiri skal være kjent fra en skriftlig 
kilde fra 1610, da som “Skierre”. Oluf Rygh antar 
at den opprinnelige uttalelsen ville vært Skírin, 
som er et sammensatt navn av -vin som betegner eng og et elvenavn -Skíra. Skíra kan ha vært en 
sideelv som kommer ned fra fjellet nær Flatmark. Adjektivet skír betyr ublandet/ren og kan være en 

Figur 6.69: Det er vanskelig å si seg uenig i at 
gårdsnavnet Skiri kan stamme fra en beskrivelse 
av Rauma elv som ekstra ren og klar i dette 
området. Foto: Statens vegvesen. 
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beskrivelse av elven. Gårdsnavnet er et kulturnavn og antyder at gården har opprinnelse langt tilbake 
i tid. Vin-endinger finner vi i navnet til gårder med røtter tilbake til eldre jernalder 400-600 år f.Kr. 
 
Inn mot fjellfoten bak gårdstunene ligger sporene etter den første vegen som kunne kjøres med hest 
og kjerre (KM 4 Den første kjørevegen), og mot nordvest finner man sporene etter den enda eldre 
hulvegen (KM 3-1 Ridesti - Skiri) - som trolig var en av hovedferdselsårene gjennom dalen i 
middelalderen. Gjennom arkeologiske registreringer sommeren 2019 ble det i området påvist hele 
sju hellere med kulturhistoriske spor. Mellom gårdstunene og elva ligger E136 (KM 6 Romsdalsvegen 
E136) som er fredet etter Statens vegvesens verneplan. Gamle bilder viser at europavegen er lagt 
oppå vegen som ble bygd her i 1860-årene. 

 
På Skiri er det i dag to bruk som ligger med tunene tett sammen. Tidligere stod våningshusene 
samlet, men på begynnelsen av 1900-tallet ble det meste av den eldre bygningsmassen byttet ut 
med dagens bygninger. Den eneste bygningen som står igjen fra gamletunet er smia (SEFRAK 1539-
0006-079). Den er eldre enn 1850, og har i dag fått et tilbygg og blikktak. På gården finnes det også 
ruiner etter flere utløer (SEFRAK 1539-0006-078 og SEFRAK 1539-0006-108 som stod ute på «øya»), 
et båthus (SEFRAK 1539-0006-080) og en husmannsplass og sommerfjøs. Flere av disse lå på andre 
siden av elva Rauma. Sørøst for gården finnes en sag. Ut mot vegen står det også en godt bevart 
melkerampe fra 1960-årene. Denne fungerer i dag som postkassestativ. 
 
Gården skal ha hatt to husmannsplasser lengre sør i dalen, Rygg og Skorsteinlykkja (se KM 11 
Årstallsteinen). 
 

Figur 6.70: Til venstre: Smie og uthus på Skiri 1870. I bakgrunnen ses hovedvegen gjennom dalen, 
godt inngjerdet fra innmarka. I dag benyttes samme trase som E136. Foto: Knud Knudsen. Kilde: 
Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB-kk-1318-0338. Til høyre: Samme smie i 2019, fotografert i 
motsatt retning. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

105 
 

 
Figur 6.71: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 10 Skiri. 
 
Tabell 6.26: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 10 Skiri 
Verdivurdering: Delområde KM 10 Skiri 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Skiri har spor etter bosetning helt fra bronsealderen, og flere element fra nyere tids 
historie. Gården innehar kunnskapsverdi som en kilde til historien og gis middels mot stor 
kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 utvides og legges nærmere gårdstunene enn i dag. Ny 
lokalveg/adkomstveg kommer på innsiden av denne igjen, og tar enda mer av tunet. 
Den eldste bygningen på tunet, smia fra før 1850, og melkerampen, ligger i direkte 
konflikt med tiltaket. Det samme er flere av de automatisk fredete kulturminnene under 
bakken.  
 
Kulturmiljøet mister viktige enkeltelementer og nærføringen av tiltaket reduserer 
størrelsen på det historiske tunet. 
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2                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                        ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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6.11 KM 11 Årstallsteinen 
Gjennom kulturmiljøet går en godt bevart del av hovedvegen gjennom Romsdalen fra slutten av 
1800-tallet, og Raumabanen fra 1920-tallet. For ikke å få dobbeltvektinger i konsekvensvurderingen 
er vegen og de vegrelaterte kulturminnene beskrevet og vurdert under KM 5-4 Kjøreveg 1869 - 
Årstallsteinen. Raumabanen er på samme måte behandlet under KM 7 Raumabanen.  
 
Av andre kulturverdier innenfor kulturmiljøet var det to husmannsplasser. Husmannsplassen Rygg 
(SEFRAK 1539-0006-077) lå i fjellskråningen nord for jernbanen og E136. Den andre 
husmannsplassen, Skorsteinslykkja, lå, som navnet antyder, i nærheten av den store flyttblokken 
Skorsteinen. Begge husmannsplassene har hørt til under gården Skiri. Skorsteinslykkja ble revet da de 
bygde Raumabanen. Men ved Skorsteinen finnes rester etter et anlegg som trolig har tilhørt 
husmannsplassen. 
 

 
Figur 6.72: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 11 Årstallsteinen. Illustrasjon: 
Statens vegvesen. 
 
Det er registrert et tjærebrenningsanlegg innenfor kulturmiljøet, omtalt i 1768 (Møre og Romsdal 
fylkeskommune, 2015). I Møre og Romsdal fylkes regionale delplan for kulturminner er kulturmiljøet 
gitt regional verdi.  
 
Området brukes i dag til formidling og kulturopplevelse gjennom arrangerte elvevandringer og annet. 
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Figur 6.73: Skorsteinen. Til høyre ses et lysere parti som tyder på at deler av steinen er sprengt bort 
som en del av vegutbedringa. Husmannsplassen Skorsteinslykkja ses bak til venstre. Denne ble revet 
da Raumabanen ble bygget. Foto fra 1900 hentet fra Normann-samlingen; 
http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3074.  
 

Figur 6.74: Murrester på «baksiden» av Skorsteinen som trolig har tilhørt husmannsplassen som en 
gang lå her. Foto: Izabela A. Chlewicka, Statens vegvesen.  

http://www.rauma.folkebibl.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=3074
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Tabell 6.27: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 11 Årstallsteinen 
Verdivurdering: Delområde KM 11 Årstallsteinen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet inngår i en helhetlig sammenheng med stor regional og nasjonal 
betydning. Men for å hindre dobbeltvekting er verdiene direkte relatert til ferdselshistorien vurdert 
under KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen og KM 7 Raumabanen. Kulturmiljøet ellers er gitt 
middels mot stor kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                   ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil her gå i tunnel og eksisterende E136 vil bli liggende igjen som 
lokalveg. Dette vil føre til mindre trafikk og mindre støy som særlig vil merkes for 
restene av husmannsplassen Rygg. For kulturmiljøet rundt den eldre ferdselsåren (KM5-
4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen) vil situasjonen være uendret med hensyn til støy og 
visuell påvirkning. Raumabanen (KM 7 Raumabanen) vil fortsatt ligge som en barriere å 
krysse.  

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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6.12KM 12 Mongemoen 

 
Figur 6.75: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 12 Mongemoen. 
 
Mongemoen er en sandterrasse som strekker seg fra Hjellhølen og ned mot Mongeelva og gården 
Søre Monge. I dag er terrassen dekt av skog. Et par kullgroper fra tidlig middelalder (Askeladden ID 
263860) vitner om at det da ble utnyttet skog på platået. 
 

 
Midt over Mongemoen finner vi spor etter 
kjerrevegen som var den første 
hovedferdselsåren gjennom dalen for hest og 
kjerre (KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge). 
På den vestlige delen av terrassen ser vegen ut 
for å være ganske uforstyrret, men mot øst er 
vegen forstyrret av senere aktivitet. Mot 
Hjellhølen ligger også en rest av den nyere 
hovedvegen fra 1869 (KM 5-5 Kjøreveg 1869 - 
Mongehjellen). Denne ligger mellom elva og 
jernbanen. 
 
 
 

Figur 6.76: KM 4-6 Den første kjørevegen – Monge 
går gjennom kulturmiljøet. Foto: Statens vegvesen. 
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På Mongemoen fantes det en husmannsplass, og 
restene er ennå synlige i terrenget (SEFRAK 1539-0006-
076). Husmannsplassen lå opprinnelig nedenfor selve 
moen, nærmere elva og Hjellhølen ved Mongehjellen, 
men ble flyttet da den kom i vegen for jernbanen. NSB 
bygde senere en hvilebu for de ansatte omtrent der 
hvor plasshusene hadde stått.  
 
 
 
 
 
 
Figur 6.77: Bilde tatt fra husmannsplassen på 
Mongehjellen før den ble flyttet. Plassen hadde utsikt 
mot KM 10 Skiri og kulturmiljøet rundt KM 11 
Årstallsteinen, hvor husmannsplassene Rygg og 
Skorsteinslykka lå. Foto: Knud Knudsen 1870. Kilde: 
Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB-kk-ns-0660.  
 

Under andre verdenskrig var Mongemoen brukt som tysk ammunisjonslager. Her ble flere bunkere 
gravd ned i bakken med enkle hus av tømmer, plank og liknende, og overdekket med jord. Såkalte 
jordbunkere. Skyttergraver ble trolig også etablert og området rundt bunkerne ble minelagt.  
 

 
Figur 6.78: En av nedgravningene for jordbunkerne på Mongemoen. Ingen av byggene til 
ammunisjonslagrene er bevart, men nedgravningene og vollene rundt er tydelige i terrenget. Alle er i 
ulik grad preget av gjengroing. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

112 
 

Etter krigen, i 1946, ble lageret tømt. Da ble blant annet 4 millioner 7,92 mm Mauser patroner flyttet 
til ammunisjonslageret på Dombås (Steinbakken, 2001:57). I dag er bare de store, utgravde tomtene 
med voll igjen etter bunkerne. Men det kan se ut som om det er en del mindre spor etter den 
storstilte aktiviteten som foregikk her. For eksempel spor etter gjerdefundament og liknende. 
Liknende krigsminner som på Mongemoen, finner vi også på Trømoen lengre ned i dalen (KM 16 
Trømoen). 
 
Allerede i 1952 ble det bygd et nytt ammunisjonslager på Mongemoen. Det var godt kamuflert blant 
furuskogen på moen, og besto av seks betongbygde lagerbygninger på 50 m2.  Lageret gikk ut av 
bruk og ble tømt for ammunisjon i 1990. Fem år senere, i 1995, ble 4 av bygningene jevnet med 
jorden og området planert. De to siste husene overtok grunneieren, og disse står fremdeles. 

Figur 6.79: En av betongbunkerne på Mongemoen. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
 
Det står også et mindre og yngre skur på Mongemoen. Det har bølgeblikk til tak og vegger, og har 
muligens vært brukt til lager? Inni skuret fantes et rødt flagg, kanskje et signalflagg?  

 
Figur 6.80: Skur på Mongemoen. 
Foto: Jan Adriansen, Sweco 

Figur 6.81: Flagg funnet inne i bølgeblikkskuret. Foto: Jan 
Adriansen, Sweco. 
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Det var to veger opp til Mongemoen. Den gamle kjørevegen fra øst (KM 4-6 Den første kjørevegen - 
Monge) og en veg bygget av tyskerne fra E136 i sør. Under krigen ble flere veger laget på moen for å 
binde anlegget sammen. Disse var belagt med pukk og var 2,5 meter brede. Den første kjørevegen 
inngikk i dette systemet.  
 

 
Figur 6.82: Lidarbilde (laserscanning fra fly) over området viser tydelig hvor bunkerne har stått. Midt 
over hjellen er også KM 4-6 Den første kjørevegen – Monge markert, og oppe til høyre (med gul sirkel 
rundt) ligger et par kolgroper fra tidlig middelalder (Askeladden ID 263860). Nede til høyre slynger 
vegen fra 1869 (KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen, Askeladden ID 128894) seg helt ut mot kanten 
til elva, der den kuttes av jernbanen. Vegen som tyskerne lagde ned fra moen sees midt på bildet. 
Dagens E136 (KM 6 Romsdalsvegen E136) er fredet gjennom Statens vegvesens Nasjonal verneplan, og 
også markert med blått. Kilde: Askeladden.no.  
 

 
Figur 7.83: Taubanefundament på Mongemoen. Foto: Jan Adriansen, Sweco. 
 
Mot terrengkanten i sør ligger det et betongfundament fra en taubane som fraktet folk og utstyr opp 
på fjellet i 1970-årene.  
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Tabell 6.28: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 12 Mongemoen 
Verdivurdering: Delområde KM 12 Mongemoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                   ▲ 
Begrunnelse: Krigsminnene på Mongemoen har stor opplevelses- og kunnskapsverdi. Kulturhistorien 
til miljøet egner seg godt til formidling, og har betydning over et større område enn det rent lokale. 
Kulturmiljøet har høy kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil ha påhugg for tunnel øst i kulturmiljøet og den nye traseen 
legges langs nordre kant av både Mongemoen og kulturmiljøet. Ny vegtrase og 
tilhørende anlegg kommer i direkte konflikt med noen av krigsminnene fra andre 
verdenskrig og et automatisk fredet kulturminne (samt KM 4-6 Den første kjørevegen – 
Monge, som vurderes og beskrives separat i eget KM). Tilkomstveg til og fra anlegget 
under byggeperioden vil gå langs eksisterende grusveg, som trolig må rustes opp. Det 
nye anlegget vil endre kulturlandskapet og øke støybildet betraktelig. Miljøet med 
krigsminnene, som i dag ligger relativt skjult og tilbaketrukket oppe på moen, blir mye 
mer eksponert og den historiske lesbarheten reduseres tilsvarende. Tiltaket endrer 
kulturmiljøverdiene i så stor grad at påvirkningen settes til forringet. 
 

  

2                                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1.  

3                                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1.  

4 

                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 
 
 
 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 
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1 
                                                                                     ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                     ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                                     ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                     ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

 

6.13KM 13 Søre Monge 
Søre Monge ligger mellom elva Rauma, morenevollen Mongemoen og fjellutstikkeren 
Mongehamrane. 
 

 
Figur 6.84: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 13 Søre Monge. 
 
Som mange andre steder langs Rauma finner vi spor etter tidlig menneskelig aktivitet også her. I 
Vognhelleren (Askeladden ID 89215), en liten heller under ei stor steinblokk helt i kanten av en rasur 
på østsiden av Mongehamrane, er det funnet kulturlag med spor helt tilbake fra yngre bronsealder 
(dateringer fra BC 755–390. (kal. T-16223)). Helleren måler innvendig opp mot 2,5 x 4 meter, og store 
rasblokker ligger spredt rundt på utsiden. Også i en annen heller, den såkalte Smiehelleren 
(Askeladden ID 89073), som ligger omtrent 100 meter lengre vestover, er det dateringer fra 
forhistorisk tid. Her fra yngre jernalder.  
 
I 1914 ble det under arbeidet med Raumabanen gjort et funn av en spydspiss, en øks, et sverd og del 
av en gryte et sted på Monge (nøyaktig plassering usikker), trolig fra en romersk jernaldergrav 
(Askeladden ID 113263). De to siste ble ikke tatt vare på, men ligger fremdeles i fyllmassen til 
jernbanetraseen. 
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Arkeologiske undersøkelser på jordet 
mellom tunet på Søre Monge og fjellet i 
2018 avdekket flere dyrkingslag, et 
stolpehull, ardspor og kokegroper fra 
jernalderen (Askeladden ID 246595) og 
bekrefter at det var fast bosetting på 
gården alt i denne perioden. Under 
undersøkelsene i 2019 fant man 3 
kokegroper (Askeladden ID 263101) fra 
jernalderen i traseen like vest for 
Mongeelva. 
 
Inntil fjellfoten bak gården finner vi den 
første kjørevegen gjennom dalen (KM 4-6 
Den første kjørevegen - Monge). 
Opprinnelig var den en rideveg, men den 
ble senere utvidet for hest og kjerre. 
Vegen er i dag vedtaksfredet og med i 
Nasjonal verneplan for vegminner. Det 
samme er dagens kjøreveg fra 1920-
årene, omtrent fra Mongeelva og østover 
(KM 6 Romsdalsvegen E136). 
 
Av bygninger på gården er stova fra tidlig 
på 1800-tallet (SEFRAK 1539-0006-072) 
trolig den eldste. Den ble i 1864 flyttet på 
tunet. Kårhuset (SEFRAK 1539-0006-073) 
på Søre Monge ble kjøpt til gården da Raumabanen ble laget rundt 1915, men er opprinnelig bygd i 
1890-årene. Dette var stua på husmannsplassen Sørmyra, en av fem husmannsplasser under 
gårdsbruket. To av husmannsplassene fantes oppe på Mongemoen, tre nede på Mongemyra.  
 

 
Figur 6.86: Husmannsplassen Sørmyra i 1870. Denne stua ble flyttet til gårdstunet på Søre Monge 
under jernbaneutbyggingen. Foto: Knud Knudsen. Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB-kk-
1318-0333.  
 

Figur 6.85: Gammelmyra, en av fem husmannsplasser 
under Søre Monge. Bak til venstre skimtes kjørevegen 
som stiger opp til Mongemoen. Stua skal ha blitt revet i 
1920-årene. Foto: Knud Knudsen, 1870. Kilde: 
Universitetsbiblioteket i Bergen, UBB-kk-1318-0334.  
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Tabell 6.29 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 13 Søre Monge 
Verdivurdering: Delområde KM 13 Søre Monge 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet har stor tidsdybde, med blant annet flere kjente, automatisk fredete 
kulturminner. Kulturmiljøet er vurdert til å ha middels mot stor kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                            ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 kommer inn i kulturmiljøets østre kant og deler dette i to. Fire 
kjente, automatisk fredete kulturminner vil være i direkte konflikt med tiltaket 
(Askeladden ID 89073, 89215, 24595 og 263101). Den kulturhistoriske opplevelsen av 
selve gårdstunet vil kunne få en positiv effekt av mindre trafikkstøy, men store deler av 
innmarka, som har vært med å definere gården, forsvinner. Alt i alt gir tiltaket 
påvirkningsgraden forringet på kulturmiljøet. 

  

2                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                             ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                   ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                                   ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

3 
                                                                                   ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

4 
                                                                                   ▲ 
Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 
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6.14KM 14 Ytter-Monge 
Ytter-Monge ligger mellom elva Rauma, morenevollen Trømoen og fjellutstikkeren Mongehamrane. 
Et gravfelt fra jernalderen like vest for kulturmiljøet (se KM 15 Kors kirke) viser at det trolig har bodd 
folk her alt fra denne tiden. Det samme gjør et gravfunn som ble gjort under arbeidet med 
Raumabanen i 1914. Da dukket en spydspiss, en øks, et sverd og del av en gryte opp på Monge 
(nøyaktig sted usikker), trolig fra en romersk jernaldergrav (Tilvekstnummer T13046). Sverdet og 
gryta ble ikke tatt vare på, men ligger fremdeles i fyllmassen til jernbanetraseen. 

Figur 6.87: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 14 Ytter-Monge. 
 
 
Ei stove like ved siden av E136 skal være bygd på 
1700-tallet (SEFRAK 1539-0006-052). I dag står 
den til forfall. På sørsiden av europavegen står ei 
stove fra begynnelsen av 1800-tallet (SEFRAK 
1539-0006-055). Den sto opprinnelig i traseen til 
Raumabanen, og måtte flyttes til nåværende 
plassering i 1913 da jernbanen skulle bygges. 
Ellers finnes det en løe fra 1862 (SEFRAK 1539-
000-053) og en smie fra 1800-tallet (SEFRAK 
1539-0006-105) på Ytter-Monge. Alle disse 
bygningene kommer opprinnelig fra andre 
gårder, og smia ble faktisk bygd som bolighus. En 

Figur 6.88: Øks (tilvekstnummer T13046) funnet 
under arbeidet med Raumabanen i 1914. Foto: 
Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet. 
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løe fra ca. 1840 (SEFRAK 1539-0006-054) er fremdeles registrert i SEFRAK-registeret, men den ble 
revet for en god del år siden. 
 

 
Figur 6.89: Til venstre: Stova som skal stamme fra 1700-tallet (SEFRAK 1539-0006-052). Denne ligger 
i dag tett inntil E136 og står til forfall. Fotografier fra SEFRAK-registreringen i 1983 viser at det har 
vært et stort forfall fram til i dag. Foto: Johanne Ranvik, Statens vegvesen. 
 
Figur 6.90: Til høyre: Milesteinen mellom stova og Kors kirke. Foto: Johanne Ranvik, Statens vegvesen. 
 
Helt vest i kulturmiljøet, rundt 50 meter sørøst for Kors kirke, står en flat, ca. 70 cm høy, tilhogd 
milestein (Askeladden ID 249779-4) i vegkanten. Den har svartmalte bokstaver og tall som forteller at 
det i 1882-1883 – da den ble reist – var «250 KM FRA LIL.HAMR». Milesteinen er satt oppå et 
firkantet fundament og er én av fem kjente milesteiner i Romsdalen. 
 
Gjennom kulturmiljøet går også den første kjørevegen for hest og kjerre gjennom dalen. Den er ikke 
tatt med her, men registrert og vurdert separat som et eget kulturmiljø (KM 4-7 Den første 
kjørevegen - Trømoen). 
 
Tabell 6.30: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 14 Ytter-Monge 
Verdivurdering: Delområde KM 14 Ytter-Monge 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                     ▲ 
Begrunnelse: Løsfunn viser at Ytter-Monge har vært bosatt i lang tid. SEFRAK-bygningene og 
milesteinen er med å gi kulturmiljøet noe mot middels kulturhistorisk verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                      ▲ 
Begrunnelse: Sørlig del av kulturmiljøet blir i stor grad berørt av tiltaket. Ikke av selve 
veglinjen, men av rigg- og anleggsområdet. Men tiltaket berører verken viktige 
enkeltelementer i kulturmiljøet eller svekker sammenhengen i dette. Eksisterende E136 
blir liggende igjen som lokalveg og kulturmiljøet blir utsatt for mindre trafikk og støy 
etter at anlegget er ferdigstilt. Påvirkningsgraden vurderes å være noe forringet. 
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2                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                           ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

2 
                                                           ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

3 
                                                           ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

4 
                                                           ▲ 
Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 
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6.15 KM 15 Kors kirke 
KM 15 Kors kirke inneholder både Kors kirke, men også et gravfelt fra jernalderen (Askeladden ID 
57231). Gravfeltet består av 9 rundhauger fra eldre og yngre jernalder. Gravene ligger på gården 
Alnestrøa, gnr. 90/13, inne i et granfelt like på sørsiden av E136. Dette viser at området har hatt en 
religiøs betydning i lang tid før nåværende kirke ble flyttet hit, men ikke nødvendigvis hele tiden. 
 

 
Figur 6.91: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 15 Kors kirke. 
 
Kors kirke (Askeladden ID 84823-4) ble reist på Flatmark i 1797 (se KM 8 Kors gamle kirkegård) og har 
120 sitteplasser. Kirken har et ytre omriss som en korskirke og er bygd i laftet tømmer. Da det i 1901 
ble besluttet å dele sognet i Medalen (hovedsogn) og Øverdalen (kapellsogn) flyttet man Kors kirke til 
gården Monge sørøst for Marstein der den står i dag. Den skal da ha fått nytt panel utvendig og 
innvendig og et noe nygotisk utseende, besørget av L. Sæther. Kirken ble restaurert og tilbakeført 
mot opprinnelig utseende i 1964 under ledelse av Torgeir Suul. 

Figur 6.92: Kors kirke i 2019. Foto: Statens vegvesen. 
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Figur 6.93: Kors kirke i 1945. Eier: Romsdalsmuseet. 
 
I kirken finnes en altertavle, laget av Jakob Klukstads i 1769 og en prekestol fra 1789. Her er også et 
lite orgel og en døpefont i tre med innfelt bekken i messing. 

Figur 6.94: Deler av altertavlen i Kors kirke. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren. 
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Kors kirke har regional vekting i Møre og Romsdal fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Gravfeltet har nasjonal vekting i samme plan. 
 
Tabell 6.31: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 15 Kors kirke 
Verdivurdering: Delområde KM 15 Kors kirke 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder to elementer som begge er listet opp i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for kulturminner. Elementene vitner om at området har hatt en 
religiøs betydning både i jernalderen og i vår tid. Delområdet får derfor stor mot middels 
kulturhistorisk verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 blir flyttet nordover og vekk fra kulturmiljøet. Dagens E136 blir 
fortsatt liggende som lokalveg, men trafikk- og støybildet – og dermed den 
kulturhistoriske opplevelsen – vil bli et helt annet.   

  

2                 ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                 ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                 ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                           ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

2 
                           ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

3 
                           ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

4 
                           ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 
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6.16 KM 16 Trømoen 
Trømoen er en sandterrasse som strekker seg fra Medalen skole i nord til Kors kirke (KM 15 Kors 
kirke) og Ytter-Monge i sør. Det er ikke kjent noen sikre spor etter forhistorisk tid på Trømoen. Men 
en mulig, 5 meter i diameter og 1 meter høy, gravhaug ble registrert her oppe i 2008 (Askeladden ID-
113089). 
 
Den første kjørevegen gjennom dalen gikk over Trømoen. Sannsynligvis også eldre vegfar. Den gamle 
kjørevegen vurderes og beskrives separat under KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen for at det 
ikke skal bli dobbeltvektinger i konsekvensanalysen. Men deler av den fikk pukkdekke under andre 
verdenskrig, og noe fungerer som lysløype i dag. Så den er nært knyttet til KM 16 Trømoen.  
 

Det man først og fremst legger 
merke til av kulturhistorie på 
Trømoen er en rekke rester etter 
militære anlegg fra andre 
verdenskrig. Både 
ammunisjonsbunkere, 
skyttergraver, rester av hull etter 
gjerdestolper og ulike veger og 
stier. Området må ha vært et viktig 
ammunisjonslager for et større 
geografisk område under andre 
verdenskrig. 
 
Til sammen har det vært minst 20 
nedgravde ammunisjonsbunkere på 
Trømoen. I dag finner man en del 
av vollene igjen, men bare 2-3 av 
selve bunkerne er der fremdeles. 
De andre er fylt igjen og jevnet ut. 
Det samme er mange av 
skyttergravene her oppe. De fantes 
både på terrassebrinken mot dalen 
og på selve Trømoen, og var rundt 
2 kvadratmeter vide og 1 meter 

dype. 
 
Flere steder på sandterrassen 

ser man ennå restene etter gjerdestolpene til det 2 meter høye piggtrådgjerdet som omkranset 
militæranlegget. Disse sto med omtrent 3 meters mellomrom og synes som rekker med omtrent 40 x 
35 cm vide, stedvis ganske dype hull. 
 
På Trømoen og i nærområdet var det satt man opp en rekke bygninger som nå er fjernet. Nederst i 
terrassekanten, like nord for bedehuset, lå det tidligere en latrine med plass til 12 personer samtidig. 
Bedehuset ble nyttet til å lage mat i, og rett ved siden av sto en brakke som nå er revet. I nærheten 
var det også en badstue og et lagerhus. 
 
Tyskerne fikk også laget en god del veger som går på kryss og tvers over Trømoen. De spesielle 
pukkvegene ble laget av polske og russiske krigsfanger, og skulle knytte ulike deler av militæranlegget 
sammen. Fangene ble satt til å knuse stein til pukk, som så ble lagt ned på eksisterende stier eller i 
nye far for å lage veger med fast dekke. 

Figur 6.95: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som  
finnes i KM 16 Trømoen. 
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Figur 6.96: Kart over det militære området på Trømoen fra ca. 1944/45. Kartet kommer fra Org. Todts 
kontor på Åndalsnes. De røde sirklene viser Ammunisjonsbunkere, blå linjer er bilvei til bunkerne, 
xxx’ene markerer piggtrådgjerder. Nederst i bildet ser vi dagens E136. Kilde: Kartet er i dag i privat eie 
hos Tor Christian Jevanord. 

Figur 6.97: Oversiktsbilde som viser hvordan tiltaket påvirker KM 16 Trømoen. Til høyre er samme 
kulturmiljø sett med LIDAR (laserscanning fra fly). Jordbunkerne fra andre verdenskrig avtegner seg 
som mørke ringer på kartet. Flere av den er i direkte konflikt med den nye veglinja. Kilde: 
Askeladden.no. 
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Tabell 6.32: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 16 Trømoen 
Verdivurdering: Delområde KM 16 Trømoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                     ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder både elementer fra samferdselshistorie og andre verdenskrig. 
Krigsminnene har stor verdi både regionalt og nasjonalt og sett i sammenheng med vegminnene 
som er både statlig listeført og forskriftsfredet i Statens vegvesens landsverneplan, får dette 
delområdet stor verdi. (Selve vegene, KM 4-7 Den første kjørevegen – Trømoen, KM 5-6 Kjøreveg 
1869 – Trømoen midt og KM 5-7 Trømoen nord, er ikke verdi- og konsekvensvurdert her, men 
under egne KM) 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                          ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 kommer ut av 
Mongehammaren og legger seg på fylling 
for å komme opp i nivået til Trømoen. I 
sørenden av Trømoen går vegen inn i en 
skjæring før den så tar igjen terrenget 
omtrent bak Kors kirke. Her kommer det 
også en lunneplass (velteplass for tømmer) 
og en skogsveg på østsiden av ny E136. 
Nytt veganlegg vil ligge i østre del av 
kulturmiljøet og føre til ødeleggelse av flere 
av krigsminnene, som er viktige 
enkeltelementer i dette kulturmiljøet.  

2                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 
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6.17 KM 17 Trøa – Vonheim 
Kulturmiljøet består av en langstrakt grend fra 
Kors kirke og nedover dalen og nesten ned til 
den nye kontrollstasjonen til Statens vegvesen. 
Europaveg 136 går gjennom miljøet og 
bosetningen henvender seg stort sett til denne. 
Ved å studere utskiftingskart over området fra 
1862 ser det ut for at hovedferdselsåren 
gjennom dalen også da stort sett fulgte samme 
trase; Den svinger av og går bakenfor Kors kirke 
mot sør og svinger oppover mot Marstein i nord, 
omtrent ved krysset hvor lokalvegen ut mot 
Alnes på motsatt side av Rauma går i dag.  
 
Det er bare kjent ett automatisk fredet 
kulturminne fra kulturmiljøet. Det er en 
nedgravd struktur på 1,4 x 1,2 meter med en 
maksimal dybde på 25 cm datert til eldre 
jernalder (Askeladden ID 89214) på nr. 90/7. 
Strukturen ligger på gnr. 90/7 og ble snittet og 
dokumenter gjennom den arkeologiske 
registreringen i 2002. 
 
Langs strekningen ligger det flere bygninger med 
høy egenalder. Den eldste kan være «Villa 
Vonheim» (SEFRAK 1539-0006-050) på gnr. 
68/4, med en kjerne som trolig er bygd før 1800. 
På utskiftingskartet fra 1862 ser vi at huset da 
var dobbelt så langt som det er i dag.  
 
Sør for «Villa Vonheim» ligger ei løe på gnr. 90/9 
som skal være reist tidlig på 1900-tallet. Nord 
for «Villa Vonheim» ligger det ei løe (SEFRAK 
1539-0006-049) og ei stove (SEFRAK 1539-0006-
048) fra første del av 1800-tallet under gården 
Alnestrøen, gnr. 90/7. Disse kan ha tilhørt en 
tidligere husmannsplass, men ingen av 
bygningene er markert på utskiftingskartet fra 
1862.  
 
Enda lengre nordover har det ha stått en 
landhandel (SEFRAK 1539-0006-047) som i dag 
er revet. Denne kan også opprinnelig ha vært del 
av en husmannsplass. På motsatt side av 
europavegen, på gnr. 67/3, ligger bygninger fra 
nok en husmannsplass fra slutten av 1800-tallet. 
Her finnes ei løe (SEFRAK 1539-0006-046) og et 

stuehus (SEFRAK 1539-0006-045). Stuehuset, fra ca 1880, har i senere tid også fungert som bolig for 
vegoppsynsmannen.  
 

Figur 6.98: Oversiktsbilde som viser 
kulturminneverdiene i KM 17 Trøa-Vonheim. Til 
venstre skimtes KM 19 Alnes, oppe til høyre KM 18 
Marstein og nede til høyre Km 16 Trømoen. 
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Videre finner vi et våningshus (SEFRAK 1539-0006-035) og ei løe (SEFRAK 1539-0006-034) på gnr. 
67/7, Kvernbakken. Begge skal ha vært reist henholdsvis i første og siste del av 1800-tallet. 
 
Ved siden av E136 på Marstein står den gamle Medalen barneskule (SEFRAK 1539-0006-027). Huset 
ble bygd ca. 1870, og flyttet hit fra Trøan i ca. 1920. Senere ble det ombygd til bolighus, og står i dag 
tomt.  
 
Et annet hus som ble flyttet fra Trøan (i 1890-årene) er bolighuset på Vonheim (SEFRAK 1539-0006-
028). Det var opprinnelig en husmannsstue og har fått et ekstra tilbygg i 1950-årene. Sauefjøset på 
Vonheim (SEFRAK 1539-0006-030) kjenner vi ikke alderen på, men det kom hit fra Skiri i 1930-årene, 
og var der opprinnelig et eldhus.  
 
På Vonheim finnes også et eldhus (SEFRAK 1539-0006-031) reist i 1930-årene og ei løe (SEFRAK 1539-
0006-029) fra 1880-årene. Fra 1880-årene er også et bolighus (SEFRAK 1539-0006-032) på Nedre 
Marstein. Det ble flyttet ned hit fra gamletunet i 1909. 
 
Tabell 6.33: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 17 Trøa - Vonheim 
Verdivurdering: Delområde KM 17 Trøa - Vonheim 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                   ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder mange elementer som er ganske vanlig å finne langs 
ferdselsårer i jordbrukslandskapet. Bygningene er lokalt vanlige og kulturmiljøet har noe verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                    ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil delvis bli lagt utenfor 
kulturmiljøet og avlaster derfor den sørlige delen 
både i forhold til støy og trafikkmengde. Dagens 
europaveg blir liggende igjen som lokalveg. For den 
nordlige delen av kulturmiljøet vil ny og utbedret 
E136 også kunne føre til en forbedret situasjon idet 
prosjektet vil utløse støytilpasninger der det vil være 
behov for dette. Tiltaket er i direkte konflikt med et 
automatisk fredet kulturminne (Askeladden ID 
89214).  
 
Men fordi dette allerede ble snittet og dokumentert i 
2002, vurderes konsekvensen av tiltaket å være lav. 
Fordelen av å få flyttet gjennomgangstrafikken 
utenom kulturmiljøet vurderes som større enn 
ulempen ved at ny E136 får en nye trase sør i 
kulturmiljøet. Totalt settes påvirkningen til noe 
forbedret. 
  

2                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 
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4                     ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                              ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

2 
                              ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

3 
                              ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

4 
                              ▲ 
Noe forbedring for kulturmiljøet (+) 

 

6.18KM 18 Marstein 
Ifølge Oluf Rygh må gårdsnavnet bety “Markstein” og antyder at det tidligere har stått en grensestein 
i området. Den første kjente skriftlige kilden som nevner gården “Mahrstein” skal være et diplom fra 
6 januar 1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figur 6.99: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i 
                         KM 18 Martstein. 
 
Det er gjort funn på gården som indikerer at området har vært bebodd langt tilbake i tid. De eldste 
funnene er løsfunn av to slipte tverrøkser fra yngre steinalder (T13992 a-b). Flest funn er det 
imidlertid fra jernalder. Ifølge Riksantikvarens kulturminnedatabase skal det ha stått en bauta 
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(Askeladden ID 113246) på gården, trolig der hvor tunet ligger i dag. Kan det være denne som har 
vært opphavet til gårdsnavnet? Under en røys ble det funnet et lite enegget sverd (C18456), et 
bismerlodd (C18458) og et økseblad (C18457). Dette er trolig deler av en mannsgrav fra yngre 
jernalder. Under bygging av en kjeller ble det funnet en beltestein/ildslagingstein (C8723) av hvit 
kvarts, som trolig er fra jernalderen. Det skal også ha blitt funnet en bidselmunn og et stort harnisk 
av jern, samt skjoldbule fra et jernaldergravfunn like ved husene på Marstein. Og under planering 
noe sør for gården ble det observert flere gjenstander i jern som kan ha vært pilspisser. 
 
Gjennom en arkeologisk registrering i 2016 og undersøkelser med georadar samme år ble det påvist 

omfattende spor etter forhistorisk 
bosetning og bruk av området. I tillegg 
ble det da påvist rester av noe som 
trolig er et større gravfelt, der 
mesteparten nå er pløyd vekk. 
Områdene er automatisk fredet og 
ligger inne i kulturminnedatabasen 
Askeladden med ID 215002 og ID 
216487. Trolig skriver denne aktiviteten 
seg fra bronsealder og jernalder. 
 
Like øst for bygningsmassen på 
Marstein ligger en stor stein kalt 
“Maristeinen”. Gerhard Schøning 
nevner steinen i sine reiseskildringer i 
1773. Steinen skal også ha flere sagn 
knyttet opp til seg. I juli/august 1856 ble 
«Maristeinen» brukt til æresportal for 
Carl Ludvig Eugene av Nord-Sverige som 
reiste gjennom Romsdalen. På steinen 
skal man kunne lese “Erindring O Vor 
Kronsprinds UDVIG E”. 
 
Figur 6.100: Georadarundersøkelsen i 
2016 viste at den dyrka marka bak 
gårdstunene på Marstein har vært brukt 
langt tilbake i tid. Brune sirkler er trolige 
gravhauger. Utklipp fra NIKUs rapport 
(Gustavsen, Nau og Kristiansen, 2016). 
 

 
I åkerkanten bak «Maristeinen» har Gammelvegen/Kongevegen gått, men denne er i dag pløyd bort. 
Vegen kunne likevel påvises gjennom georadarundersøkelsen i 2016. 
 
Av bygningsmassen innenfor kulturmiljøet er bare ett av husene registrert i SEFRAK-registeret. Det er 
våningshuset på Marstein, som ble bygget i 1895 (SEFRAK 1539-0006-033). 
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Tabell 6.34: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 18 Marstein 
Verdivurdering: Delområde KM 18 Marstein 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                              ▲ 
Begrunnelse: Delområdet har stort innhold av automatisk fredete kulturminner. Her har det trolig 
vært både bosetning og et større, nå overpløyd, gravfelt, tilbake i bronsealder/jernalderen. 
Delområdet vurderes å ha stor verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                         ▲ 
Begrunnelse: Ny E136 vil stort sett følge dagens europaveg, men nærme seg 
kulturmiljøet noe i sørlig ende – uten at det påvirker kulturmiljøet i særlig grad. 

2                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                          ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                             ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                             ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                             ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                             ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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6.19 KM 19 Alnes 
Kulturmiljøet består av flere gårdstun på vestsiden av Rauma elv, med 7 SEFRAK-registrerte 
bygninger, og noe innmark og utmark. Rygh skriver at gårdsnavnet kan ha sin opprinnelse i både 
tverrelven Ølmåa, som renner sør for gården, og at gårdsnavnet kan ha sammenheng med treslaget 
alm, som det trolig har vært mye av her.  
 

Figur 6.101: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdiene i KM 19 Alnes.  
 
Det skal ha vært 7 gravhauger, i tillegg til flere mindre røyser på Alnes. De er i dag bortdyrket, men 
indikerer at det har vært bosetning her alt i jernalderen (Busenberg, 2020:25).  
 
På Alnes står to sammenbygde stovehus fra slutten av 1800-tallet (gnr 90/12, SEFRAK 1539-0006-
043) og (gnr 90/15, SEFRAK 1539-0006-042). På Midtigården (90/3) er det registrert tre bygninger i 
SEFRAK-registeret. En av disse, et redskapshus som tidligere har vært ei løe (SEFRAK 1593-0006-037), 
antas å være eldre enn 1850. Det to andre, ei stove (SEFRAK 1539-0006-041) og «Rasmusløa» 
(SEFRAK 1539-0006-38), er fra siste halvdel av 1800-tallet. Bruket har også en eldre tuft etter et 
bolighus som ble revet i 1931 og satt opp igjen på gården Myrabø.  
 
På Alneshaugen, gnr 90/1, fins ei løe som skal være fra 1700-tallet (SEFRAK 1539-0006-036), og et 
bolighus (SEFRAK 1539-0006-039) bygd på slutten av 1800-tallet. 
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Tabell 6.35: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 19 Alnes 
Verdivurdering: Delområde KM 19 Alnes 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                         ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder flere SEFRAK-registrerte bygg i et jordbrukslandskap, som alle 
er vanlige lokalt. Delområdet gis noe verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet ligger på motsatt side av Rauma elv for tiltaket og vil ikke bli 
direkte påvirket. 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

 
  



Reguleringsplan E136 Flatmark–Monge-Marstein - Konsekvensutredning – Delrapport Kulturarv 

134 
 

6.20 KM 20 Remmem 
Gården Remmem på sørsiden av Rauma har vært bebodd i lang tid. De eldste kjente sporene etter 
folk finner vi på Øvre Remmen, der det er registrert 9 gravhauger fra bronse- eller jernalderen 
(Askeladden ID 112074 og ID 113088). På Remmem er det også funnet et fragment av det som kan ha 
vært en kobbernøkkel fra eldre jernalder (Askeladden ID 230661), og en gjenstand av kobberlegering 
(Askeladden ID 230453) som muligens er en del av et seletøy fra middelalderen eller nyere tid. 
Romsdal.com skriver også at det på gården skal være funnet to sverd fra 1400-tallet i en hule, som 
blir tatt vare på på gården (www.romsdal.com). 
 

Figur 6.102: 
Remmem gård 
hvor romsdalslåna 
er et flott 
blikkfang i det du 
kommer over 
Remmembrua. 
Gården har trolig 
hatt en sentral 
posisjon i dalen i 
lange tider. Foto: 
Statens vegvesen. 
 

 
Fra gammelt av passerte ferdselsvegen gjennom dalen (Askeladden ID 128894) Remmem. Biter av 
den finnes fremdeles i området. Ved Ytre Remmem følger en geil den gamle vegen ut fra tunet. 
 
Det er flere eldre bygninger på gården. Det eldste registrerte er trolig stabburet (SEFRAK 1539-0006-
058) på Ytre Remmem. Det kan være bygd på 16-1700-tallet, men ble ikke flyttet hit til gården før 
rundt 1880. Stova på Øvre Remmem (SEFRAK 1539-0006-066) og løa på Ytre Remmem (SEFRAK 1539-
0006-057) ble begge satt opp i 1790-årene. Muligens er smia på Ytre Remmem (SEFRAK 1539-0006-
060) også fra denne tiden. Men den mest iøynefallende bygningen på gården er stova på Ytre 
Remmem, et romsdalslån fra 1817 (SEFRAK 1539-0006-056). 

Figur 6.103: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 20 Remmem. 

 
  

http://www.romsdal.com/
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Tabell 6.36: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 20 Remmem 
Verdivurdering: Delområde KM 20 Remmem 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Remmem er en gammel storgård i Romsdalen og delområdet inneholder flere eldre 
bygninger samt et lite gravfelt fra bronse- eller jernalder. Delområdet gis stor verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                   ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet ligger på motsatt side av Rauma elv for tiltaket og blir 
dermed ikke direkte påvirket. Ny E136 vil gå inn i tunell ved Mongehammeren og slik 
sett vil kulturmiljøet trolig få noe avlastning for trafikkstøy. Utformingen av 
tunnelportalen vil kunne ha påvirkning på støybildet. 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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6.21 KM 21 Kvennavatnet 
Helt sør i kulturmiljøet ble det i 2016 gjort funn fra forhistorisk tid i en heller med skråstilte bergflater 
og en innvendig høyde på rundt 2-3 meter (Askeladden ID 220748). I et 20-25 cm tykt kulturlag 
fantes både slagg, smiekuler, bein og keramikk. Typiske spor etter smiedrift. C14-dateringer av kullet 
fra de eldste lagene viste at smedene hadde arbeidet her helt fra år 435-620 før Kristus. 
 
Mot nord i kulturmiljøet, ikke langt fra elva Rauma, passerer den gamle ridestien i dalen. Den har 
høyst trolig forhistorisk opprinnelse, og er i Askeladden markert som fredet over en strekning på ca. 
1,8 kilometer (Askeladden ID 248973). I dag ligger store deler av ridestien i traseen for en moderne 
traktorveg. Ridestien er beskrevet og vurdert som KM 3-2 Ridesti - Remmem. 
 
I nærheten av ridestien/vegen er det funnet én brukskniv (Askeladden ID 230454) og 2 hestesko 
(Askeladden ID 230455 og ID 230456), alle trolig fra middelalderen. 
 
Kulturmiljøet inneholder også restene etter to kverner. Den ene, SEFRAK 1539-0006-069, skal ha rast 
sammen en gang etter andre verdenskrig. Kvernhuset var laftet, og ved registrering i 1983 var det 
fortsatt rester etter kvernkall og tømmer i tufta. Den andre kverna, SEFRAK 1539-0006-071, ble trolig 
tatt av en flom på begynnelsen av 1900-tallet. Vannet til kverna skal ha kommet gjennom en stor, ca. 
80 meter lang, grøft fra bekken. Det er sannsynlig at begge kvernene ble reist en gang på 1800-tallet, 
men de kan også ha vært eldre. 
 
 

 
Figur 6.104: Oversiktsbilde som viser kulturminneverdien som finnes i KM 21 Kvennavatnet. 
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Tabell 6.37: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 21 Kvennavatnet 
Verdivurdering: Delområde KM 21 Kvennavatnet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                               ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder flere løsfunn og en heller, samt trase for en ridesti med røtter 
tilbake til i alle fall middelalder (KM 3-2 Ridesti – Remmem er verdi- og konsekvensvurdert under 
egen KM). Dette er relativt vanlige kulturminner å finne i utmark både nasjonalt og lokalt/regionalt. 
Delområdet får derfor middels verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 
                                   ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet ligger på motsatt side av Rauma elv for tiltaket og blir ikke 
direkte påvirket. 

2                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

3                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

4                                    ▲ 
Begrunnelse: Som Alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

3 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

4 
                                           ▲ 
Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 
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KULTURLANDSKAP (KHL) 
 
I denne konsekvensanalysen har vi valgt å la hele plan- og influensområdet til ny E136 inngå som ett 
stort kulturlandskap. Av praktiske hensyn er det avgrenset mellom Marstein og Flatmark. 
 

Tabell 6.38: Oversikt over kulturlandskap (KHL) og kulturhistoriske verdier 
Delområder Verdi 
KHL 1 Romsdalen SS 

 
Hele Romsdalen er i dag dekket av både nasjonale registreringer av verdifulle kulturlandskap 
(Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1994) og Riksantikvarens landsomfattende oversikt over 
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-prosjekt) (Riksantikvaren, 2019-).  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal skriver: 

«Heile Romsdalen ber preg av samspelet med fjell, fjord, fossar og kulturlandskap og sammen 
med busetnad gir dette kontrastfylte og inntrykksrike opplevingar. Variasjonane og dei 
kulturelle og biologiske kvalitetane i området er spesielt verdifullt.» (Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, 1994:78). 

 
Samme rapport slår også fast at det er viktig å tilpasse alle nye inngrep til det eksisterende miljøet 
(Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1994:79).  
 
Hovedformålet med KULA-registeret er å gi tidlig og tydelig informasjon om hvilke landskap med 
kulturhistoriske verdier som er av nasjonal interesse. Landskapene som velges ut skal vise 
mangfoldet i landets historie og landskap. Verdikritereier i utvelgelsen tilpasses en større skala og 
sammenhenger mellom naturgrunnlag og kulturhistorie. 
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6.22KHL 1 Romsdalen  
KHL 1 Romsdalen er i denne konsekvensutredningen definert som hele planområdet pluss 
nærliggende sideareal. Dette kulturhistoriske landskapet er stort og dramatisk; en trang dalbunn og 
flere ulike kulturmiljø som viser stor tidsdybde og utstrakt bruk av dalen. Romsdalen er allerede 
kategorisert som et utvalgt kulturlandskap og er nominert inn i Riksantikvaren sitt pågående arbeid 
med å registrere kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Den foreslåtte KULA-
avgrensingen brukes også som avgrensing av det kulturhistoriske landskapet i dette prosjektet. 
 

 
Figur 6.105: KHL 1 Romsdalen tilsvarer Riksantikvarens foreslåtte KULA-landskap (Riksantikvaren, 
2019-). 
 
I dette kulturhistoriske landskapet finner vi flere kulturmiljø med stor verdi. Alle uløselig knyttet til 
landskapet. Spesielt kan vegmiljøene og KM 8 Kors gamle kirkegård trekkes frem innenfor 
planområdet. Tettheten og kompleksiteten av de automatisk fredete kulturminnene må også nevnes. 
De lagvise dyrkningsfasene dekket av ras- og flommasser vitner om utfordrende forhold, men også 
om menneskenes utrøttelige pågangsmot for å utnytte ressurser i et utfordrende miljø. Store deler 
av elveavsetningene i dalbunnen er i dag omgjort til jordbrukslandskap. Fjellsidene står der 
fremdeles slik de har gjort siden menneskene kom hit. 
 
Landskapet inneholder også en omfattende sammenheng av samferdselshistorie med fire 
generasjoner vegfar samt den flotte jernbanestrekningen Raumabanen (KM 7 Raumabanen).  
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Tabell 6.39: Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KHL 1 Romsdalen 
Verdivurdering: Delområde KHL 1 Romsdalen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                    ▲ 
Begrunnelse: Det kulturhistoriske landskapet i Romsdalen er stort og dramatisk. Landskapet 
vurderes til å ha både stor regional og nasjonal betydning. Tettheten av ulike vern i samme området 
er med på å gjøre landskapet spesielt unikt. Sammenhengen mellom landskap og menneskers bruk 
av dette gjennom flere århundrer, er mange steder både svært autentisk og overlappende, og viser 
hvordan man til ulike tider har utnyttet det samme området på ulike vis. Kulturlandskapet viser også 
tydelig hvordan det å leve tett på naturkreftene skaper ulike utfordringer og ulike måter å løse disse 
på til ulike tider. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

1 

                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket splitter opp det kulturhistoriske landskapet og reduserer 
lesbarheten. Verdien av flere kulturmiljø innenfor det kulturhistoriske landskapet blir 
redusert eller sterkt redusert. Sammenhenger reduseres. 

2 

                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket splitter opp det kulturhistoriske landskapet og reduserer 
lesbarheten. Verdien av flere kulturmiljø innenfor det kulturhistoriske landskapet blir 
redusert eller sterkt redusert. Sammenhenger reduseres. 

3 

                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket splitter opp det kulturhistoriske landskapet og reduserer 
lesbarheten. Det blir skapt nye barrierer ved Nordre Flatmark og Kjerkjeura. Verdien av 
flere kulturmiljø innenfor det kulturhistoriske landskapet blir redusert eller sterkt 
redusert. Sammenhenger reduseres. 

4 

                                                                                       ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket splitter opp det kulturhistoriske landskapet og reduserer 
lesbarheten. Det blir skapt nye barrierer ved Nordre Flatmark og Kjerkjeura. Verdien av 
flere kulturmiljø innenfor det kulturhistoriske landskapet blir redusert eller sterkt 
redusert. Sammenhenger reduseres. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

3 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

4 
                                                                                           ▲ 
Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 
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7 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Tabellene under er en oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens på alle definerte kulturmiljø 
for hvert av de fire utbyggingsalternativene.  
 
Tabell 7.1: Oppsummering Alternativ 1 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S Forringet - - 
KM 2 Nordre Flatmark M Sterkt forringet - - 
KM 3-1 Ridesti - Skiri S Noe forringet - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem M Ubetydelig endring 0 

KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M Ubetydelig endring 0 

KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M Ubetydelig endring 0 

KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M Ubetydelig endring 0 

KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S Sterkt forringet - - - 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S Forringet - - 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S Sterkt forringet - - - 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S Forbedret + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S Ubetydelig endring 0 

KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S Noe forringet - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S Forringet - - 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S Sterkt forringet - - - 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet S Forringet - - - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M Sterkt forringet - - 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S Ubetydelig endring 0 

KM 8 Kors gamle kirkegård SS Ubetydelig endring 0 

KM 9 Skirimoen M Forringet - - 
KM 10 Skiri M Forringet - - 
KM 11 Årstallsteinen M Ubetydelig endring 0 

KM 12 Mongemoen S Forringet - - 
KM 13 Søre Monge M Forringet - - 
KM 14 Ytter-Monge N Noe forringet - 
KM 15 Kors kirke S Forbedret + 
KM 16 Trømoen S Forringet - - - 
KM 17 Trøa–Vonheim N Forbedret + 
KM 18 Marstein S Ubetydelig endring 0 

KM 19 Alnes N Ubetydelig endring 0 

KM 20 Remmem S Ubetydelig endring 0 

KM 21 Kvennavatnet M Ubetydelig endring 0 

KHL 1 Romsdalen SS Forringet - - - 
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Tabell 7.2: Oppsummering Alternativ 2 
Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S Forringet - - 
KM 2 Nordre Flatmark M Sterkt forringet - - 
KM 3-1 Ridesti - Skiri S Noe forringet - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem M Ubetydelig endring 0 

KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M Ubetydelig endring 0 

KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M Ubetydelig endring N 

KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M Ubetydelig endring N 

KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S Sterkt forringet - - - 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S Forringet - - 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S Sterkt forringet - - - 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S Forbedret + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S Ubetydelig endring 0 

KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S Noe forringet - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S Forringet - - 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S Sterkt forringet - - - 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet S Forringet - - - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M Sterkt forringet - - 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S Ubetydelig endring 0 

KM 8 Kors gamle kirkegård SS Ubetydelig endring 0 

KM 9 Skirimoen M Forringet - - 
KM 10 Skiri M Forringet - - 
KM 11 Årstallsteinen M Ubetydelig endring 0 

KM 12 Mongemoen S Forringet - - 
KM 13 Søre Monge M Forringet - - 
KM 14 Ytter-Monge N Noe forringet - 
KM 15 Kors kirke S Sterkt forringet + 
KM 16 Trømoen S Forringet - - - 
KM 17 Trøa–Vonheim N Forbedret + 
KM 18 Marstein S Ubetydelig endring 0 

KM 19 Alnes N Ubetydelig endring 0 

KM 20 Remmem S Ubetydelig endring 0 

KM 21 Kvennavatnet M Ubetydelig endring 0 

KHL 1 Romsdalen SS Forringet - - - 
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Tabell 7.3: Oppsummering Alternativ 3 
Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S Forringet - - 
KM 2 Nordre Flatmark M Forringet - - 
KM 3-1 Ridesti - Skiri S Noe forringet - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem M Ubetydelig endring 0 

KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M Ubetydelig endring 0 

KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S Noe forringet - 
KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M Ubetydelig endring 0 

KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M Ubetydelig endring 0 

KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S Sterkt forringet - - - 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S Forringet - - 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S Sterkt forringet - - - 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S Forbedret + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S Ubetydelig endring 0 

KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S Noe forringet - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S Forringet - - 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S Sterkt forringet - - - 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet S Noe forringet - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M Sterkt forringet - - 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S Ubetydelig endring 0 

KM 8 Kors gamle kirkegård SS Forringet - - - 
KM 9 Skirimoen M Forringet - - 
KM 10 Skiri M Forringet - - 
KM 11 Årstallsteinen M Ubetydelig endring 0 

KM 12 Mongemoen S Forringet - - 
KM 13 Søre Monge M Forringet - - 
KM 14 Ytter-Monge N Noe forringet - 
KM 15 Kors kirke S Forbedret + 
KM 16 Trømoen S Forringet - - - 
KM 17 Trøa–Vonheim N Forbedret + 
KM 18 Marstein S Ubetydelig endring 0 

KM 19 Alnes N Ubetydelig endring 0 

KM 20 Remmem S Ubetydelig endring 0 

KM 21 Kvennavatnet M Ubetydelig endring 0 

KHL 1 Romsdalen SS Forringet - - - 
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Tabell 7.4: Oppsummering Alternativ 4 
Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark S Forringet - - 
KM 2 Nordre Flatmark M Forringet - - 
KM 3-1 Ridesti - Skiri S Noe forringet - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem M Ubetydelig endring 0 

KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet M Ubetydelig endring 0 

KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre Flatmark S Ubetydelig endring 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre Flatmark S Noe forringet - 
KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen M Ubetydelig endring 0 

KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri M Ubetydelig endring 0 

KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge S Sterkt forringet - - - 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen S Forringet - - 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst S Sterkt forringet - - - 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt S Forbedret + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest S Ubetydelig endring 0 

KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen S Ubetydelig endring 0 

KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt S Noe forringet - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord S Forringet - - 
KM 6 Romsdalsvegen E136 S Sterkt forringet - - - 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet S Forringet - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon M Sterkt forringet - - 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon S Ubetydelig endring 0 

KM 8 Kors gamle kirkegård SS Ubetydelig endring 0 

KM 9 Skirimoen M Forringet - - 
KM 10 Skiri M Forringet - - 
KM 11 Årstallsteinen M Ubetydelig endring 0 

KM 12 Mongemoen S Forringet - - 
KM 13 Søre Monge M Forringet - - 
KM 14 Ytter-Monge N Noe forringet - 
KM 15 Kors kirke S Forbedret + 
KM 16 Trømoen S Forringet - - - 
KM 17 Trøa–Vonheim N Forbedret + 
KM 18 Marstein S Ubetydelig endring 0 

KM 19 Alnes N Ubetydelig endring 0 

KM 20 Remmem S Ubetydelig endring 0 

KM 21 Kvennavatnet M Ubetydelig endring 0 

KHL 1 Romsdalen SS Forringet - - - 
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7.1 Sammenstilling av konsekvenser 
Alle utbyggingsalternativene får store negative konsekvenser for deltema Kulturarv. Mellom 
alternativene er Alternativ 3 rangert som dårligst, og Alternativ 4 som minst dårlig. 
 

KULTURARV 
Delområder Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
KM 1 Midtre og Søre Flatmark 0 -- -- -- -- 
KM 2 Nordre Flatmark 0 -- -- -- -- 
KM 3-1 Ridesti - Skiri 0 - - - - 
KM 3-2 Ridesti - Remmem 0 0 0 0 0 
KM 4-1 Den første kjørevegen - Fetjavatnet 0 0 0 0 0 
KM 4-2 Den første kjørevegen - Søre 
Flatmark 

0 0 0 0 0 

KM 4-3 Den første kjørevegen - Nordre 
Flatmark 

0 0 0 - - 

KM 4-4 Den første kjørevegen - Skirimoen 0 0 0 0 0 
KM 4-5 Den første kjørevegen - Skiri 0 0 0 0 0 
KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 0 --- --- --- --- 
KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 0 -- -- -- -- 
KM 5-1 Kjøreveg 1869 - Utøya øst 0 --- --- --- --- 
KM 5-2 Kjøreveg 1869 - Utøyan midt 0 + + + + 
KM 5-3 Kjøreveg 1869 - Utøyan vest 0 0 0 0 0 
KM 5-4 Kjøreveg 1869 - Årstallsteinen 0 0 0 0 0 
KM 5-5 Kjøreveg 1869 - Mongehjellen 0 0 0 0 0 
KM 5-6 Kjøreveg 1869 - Trømoen midt 0 - - - - 
KM 5-7 Kjøreveg 1869 - Trømoen nord 0 -- -- -- -- 
KM 6 Romsdalsvegen E136 0 --- --- --- --- 
KM 7-1 Raumabanen - togsporet 0 --- --- - - 
KM 7-2 Raumabanen - Flatmark stasjon 0 -- -- -- -- 
KM 7-3 Raumabanen - Marstein stasjon 0 0 0 0 0 
KM 8 Kors gamle kirkegård 0 0 0 --- 0 
KM 9 Skirimoen 0 -- -- -- -- 
KM 10 Skiri 0 -- -- -- -- 
KM 11 Årstallsteinen 0 0 0 0 0 
KM 12 Mongemoen 0 -- -- -- -- 
KM 13 Søre Monge 0 -- -- -- -- 
KM 14 Ytter-Monge 0 - - - - 
KM 15 Kors kirke 0 + + + + 
KM 16 Trømoen 0 --- --- --- --- 
KM 17 Trøa–Vonheim 0 + + + + 
KM 18 Marstein 0 0 0 0 0 
KM 19 Alnes 0 0 0 0 0 
KM 20 Remmem 0 0 0 0 0 
KM 21 Kvennavatnet 0 0 0 0 0 
KHL 1 Romsdalen 0 --- --- --- --- 

Avveining 

Hele plan- og influensområdet er definert som ett kulturlandskap. 
Konsekvensene her har veid tungt i forhold til de enkelte 
kulturmiljøene. KM 3 Ridesti, KM 4 Den første kjørevegen og KM 5 
Kjørevegen fra 1869 er delt opp i flere delområder. Dette er tatt 
hensyn til i den totale vurderingen av konsekvensene. 

SAMLET vurdering 0 
Stor negativ 
konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 

Stor 
negativ 

konsekvens 
Rangering 1 3 3 5 2 
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Forklaring til rangering 

0-alternativet, dagens situasjon, er det klart beste for deltema 
kulturarv. Alle utbyggingsalternativene gir stor negativ 
konsekvens for deltema. Likevel kommer Alternativ 3 dårligst ut. 
Spesielt gir nærføringen til KM 8 Kors gamle kirkegård store 
konsekvenser for alternativet. Alternativ 1 og 2 rangeres likt. Men 
de ødelegger store deler av den opprinnelige Raumabanen, og er 
derfor rangert dårligere enn Alternativ 4. 
 
Det er kjent mange automatisk fredete kulturminner langs 
planområdet. Disse trekker opp verdien og konsekvensene. 

Tabell 7.5: Avveining og rangering av samlede konsekvenser for fagtema kulturarv. 

8 Skadereduserende tiltak 

 KM 2 Nordre Flatmark 
Utformingen av bruene i Alternativ 3 og 4 som krysser nordre Flatmark bør tilpasses landskapet de 
ligger i for å redusere skadevirkningene på kulturmiljøet og også det store kulturlandskapet. 
Konstruksjonene bør ikke være for dominerende i terrenget. 

 KM 3-1 Ridesti – Skiri 
Kulturmiljøet må ha tilstrekkelig hensynssone, som gjerdes inn i anleggsperioden for å ivareta 
ridestien og det omliggende terrenget.  

 KM 4-6 Den første kjørevegen - Monge 
Store deler av dette vegminnet går tapt med ny E136. Men dersom E136 flyttes noe mot nord i 
byggeplan, vil man bevare en lengre bit 1700-tallsvegen. Som et skadereduserende tiltak bør det ses 
på muligheter for å reetablere en sammenhengende turveg over Mongemoen, med den historiske 
vegen som en rød tråd gjennom det hele.  
 
Det bør ses på løsninger som kan gjøre inngrepet med en midlertidig anleggsveg på gamlevegen mest 
mulig reversibelt. Etter at veganlegget er ferdigstilt må den delen av vegminnet som overlapper med 
anleggsvegen tilbakeføres til eksisterende tilstand, så langt det lar seg gjøre. 

 KM 4-7 Den første kjørevegen - Trømoen 
I de partiene der anleggsbeltet er nærme må kulturmiljøet markeres med gjerde i anleggsperioden. 
Landskapet rundt den historiske vegen må reetableres i etterkant av prosjektet. 

 KM 5 Kjørevegen fra 1869 – undernummer 2 til 5 
Med bedre tilrettelegging og skilting av kulturmiljøene vil konsekvensen kunne ende ut som 
forbedret og med miljøgevinst for kulturmiljøet. 

 KM 5-6 Kjørevegen 1869 – Trømoen midt 
Vegen må gjerdes inn for å hindre skade i anleggsfasen. 

 KM 5-7 Kjørevegen 1869 – Trømoen nord 
Vegen må gjerdes inn for å hindre skade i anleggsfasen. 
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 KM 6 Romsdalsvegen E136 
Nær tunnelpåhugget ved Mongehammeren på Søre Monge bør det gjøres minst mulig inngrep i 
dagens E136. Der hvor det er uunngåelig med inngrep må vegen tilbakeføres til den standard den 
hadde før inngrepene ble gjort. 
 
Tiltakene som planlegges til E136 Flatmark – Monge er så store og omfattende at de vil være 
uforenelige med det eksiterende vernet av den delen av E136 som er fredet gjennom Nasjonal 
verneplan (KM 6 Romsdalsvegen E136). Det pågår derfor en skadereduserende prosess for å få byttet 
ut den vernede vegstrekningen med en tilsvarende strekning litt lengre vestover, og nedover i dalen. 

 KM 7 Raumabanen 
For Raumabanen vil det være viktig å ta vare på de to eksisterende undergangene med stående 
steinverksarbeid innenfor planområdet; undergangen for dagens E136 ved Skirimoen og 
undergangen for tilkomst til gårdstunet på Nordre Flatmark. Disse bør ikke få direkte inngrep. Det må 
i samråd med Bane NOR legges en plan for hva som skal gjøres med de gjenliggende, avkortede 
jernbanesporene, og bestemmes hvem som skal skjøtte og følge opp undergangene etter at de går ut 
av bruk. 
 
For Alternativ 3 og 4 må utformingen av ny kulvert under ny E136 ta hensyn til og tilpasses den gamle 
som ligger under jernbanen i dag. 

 KM 8 Kors gamle kirkegård 
I alternativ 3 må anleggsperioden tilpasses tåleevnen til gravmarkeringene, steinmurer og annet på 
kirkegården. Vibrasjoner fra sprengningsarbeid og annet arbeid i Kjerkjeura må ikke få innvirkning på 
disse kulturminnene. Dette bør følges opp med kontroll og målinger undervegs. 
 
Det ferdige anlegget må tilpasses terrenget på en best mulig måte, og også skjerme gravplassen slik 
at man unngår både å se og høre den nye vegen dersom den passerer gjennom Kjerkjeura.  
 
En ny tilkomst og bedre skilting, kan kanskje føre til at kulturmiljøet kjennes noe lettere å oppsøke. I 
dag må man kjøre gjennom et privat gårdstun for å komme dit. 

 KM 9 Skirimoen 
Alt. 2: Øst for gården må man passe på at anleggsarbeidet ikke ødelegger bosetningssporene fra 
bronsealder og vikingtid (Askeladden-ID 262845). 

 KM 10 Skiri 
Smia og den yngre melkerampen på Skiri bør flyttes til nytt egnet sted.  

 KM 11 Årstallsteinen 
Påvirkningen kan bli positiv dersom det blir bedre lagt til rette for tilkomst og skilting. 
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 KM 12 Mongemoen  
På Mongemoen vil tiltaket komme i direkte konflikt med krigsminner fra andre verdenskrig. Disse må 
dokumenters på faglig rett måte dersom de skal fjernes eller vil komme i konflikt på annet vis. 
Fylkeskommunens Kulturavdeling må være med på diskusjonene og sette premissene for hvordan 
dette skal gjøres.  
 
Krigsminner innenfor planområdet legges inn som hensynssoner i reguleringsplanen. I anleggsfasen 
må alle gjerdes inn, og de som ligger i planområdet bør dekkes til for å unngå steinsprut og liknende. 

 KM 16 Trømoen  
På Trømoen vil tiltaket komme i direkte konflikt med krigsminner fra andre verdenskrig. Disse må 
dokumenters på faglig rett måte dersom de skal fjernes eller vil komme i konflikt på annet vis. 
Fylkeskommunens Kulturavdeling må være med på diskusjonene og sette premissene for hvordan 
dette skal gjøres.  
 
Krigsminner innenfor planområdet legges inn som hensynssoner i reguleringsplanen. I anleggsfasen 
må alle gjerdes inn, og de som ligger i planområdet bør dekkes til for å unngå steinsprut og liknende. 

9 Potensiale for nye funn 
Det har pågått arkeologiske registreringer parallelt med utarbeidelsen av denne 
konsekvensutredningen. Ny status for kulturmiljøene er supplert med muntlig informasjon fra 
feltarkeolog i Møre og Romsdal fylkeskommune, samt oppdateringer fra Askeladden. Dette har 
redusert potensiale for nye funn av til nå ukjente automatisk fredete kulturminner. Men alle nye ting 
som dukker opp, både i forbindelse med registreringer og på annet vis, vil kunne føre til endringer i 
vurderingene i konsekvensutredningen.  
 
Undersøkelser med georadar på KM 2 Nordre Flatmark antyder at det kan være spor etter 
forhistorisk bosetning på åkrene her. Dersom arkeologiske undersøkelser bekrefter dette, får 
området høyere kulturhistorisk verdi. 
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