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 Sammendrag  

 Dagens situasjon 
Planområdet består av store landskapsverdier, og ligger på deler av strekningen innenfor 
Romsdalen landskapsvernområde. Romsdalen er et dyptskåret daldrag mellom høye fjell, og 
som strekker seg fra fjorden i vest og til innlandet i øst. Landskapsbildet endrer seg 
gjennom planområdet, fra den mer kulturpåvirkede, flatere og bredere dalbunnen på 
Marstein til de svært raspåvirkede partiene mellom Monge og Flatmark. Her preges 
dalbunnen av kulturmark med ansamlinger av kampesteiner, dyrket mark og bebyggelse.  
Rauma elv, og dagens infrastruktur slynger seg gjennom terrenget. De romlige og visuelle 
strukturene danner korridorer og mosaikk, som gir særpreg til området. For en nærmere 
beskrivelse av landskapsbildet i området vises det til temarapport Landskapsbilde kap. 5.  
 
Formålet med Romsdalen landskapsvernområde er beskrevet i Forskrift om verneplan for 
Reinheimen §2 (2006). To av fem verneformål er vurdert som relevant for fagtemaet 
landskapsbilde:  

• ta vare på eit særprega og vakkert naturlandskap med det biologiske mangfaldet som pregar 
landskapet. 

• ta vare på geologiske førekomstar og landskapsformer, der dei bratte fjellsidene mot Romsdalen 
utgjer eit særprega landskapselement i området.  

Formålene representerer relevante aspekter for fagtema landskapsbilde gjennom å omfatte 
estetikk, eller visuelle og romlige landskapsøkologiske sammenhenger. Det vurderes at 
«geologiske forekomster» omfatter ansamlinger av kampesteiner som blant annet 
Kjerkjeura, samt at «det biologiske mangfoldet» omfatter naturlik vegetasjon, kulturell 
vegetasjon som dyrket mark og elveløpet til Rauma elv. Disse representerer sentrale visuelle 
og romlige landskapsøkologiske strukturer, samt estetikk gjennom verdikriterier som; 
visuelle kvaliteter, balanse mellom helhet og variasjon og særpreg. 
 
Fagtema landskapsbilde inndeler influensområdet i 9 delområder etter 
registreringskategorier i håndbok V712 og på grunnlag av landskapstyper i NiN (Natur i 
Norge, Artsdatabanken.no).  
 
Delområdenes verdi vurderes ut ifra verdiaspekter i tabell 6-16 i V712. Ett av verdiaspektene 
kommer kun til bruk når det er forvaltningsprioriterte landskapsområder, disse er 
predefinert i tabellen. Det vurderes at planområdet har kvaliteter av nasjonal betydning, som 
kan gi både stor og svært stor verdi. Romsdalen fikk stor forvaltningsprioritet gjennom 
opprettelsen av Romsdalen landskapsvernområde. Med Reinheimen nasjonalpark og andre 
tilgrensende landskapsvernområder, representerer området en ansamling av vern i det 
vestlige Midt-Norge. Det vises til temarapport Landskapsbilde kap. 6 for ytterligere 
vurdering av delområder og verdi. 
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Figur 1 viser verdisetting av delområder i influensområdet. 
Tabell 1. Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi. 

Delområde Lokalitetsnavn Verdi Delområde Lokalitetsnavn Verdi 
L1 Flatmark sør Stor verdi L6 Rygg  Svært stor verdi 
L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi L7 Monge - Remmem  Stor verdi 
L3 Kjerkjeura og 

Jetmundhølen 
Svært stor verdi L8 Kors - Medalen  Middels verdi 

L4 Skirimoen Svært stor verdi L9 Marstein Middels verdi 
L5 Skiri Svært stor verdi 

 Konsekvenser 
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan et avgrenset område påvirkes av et definert 
tiltak, vurdert i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Kriterier for å vurdere 
påvirkningsgrad er gitt i tabell 6-17 i V712. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av 
verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». Det vises til temarapport Landskapsbilde 
kap. 6 for konsekvensvurdering av hvert delområde. 
 
Delområdene fra og med Flatmark sør til Rygg, veier tyngst i vurderingen, de ligger innenfor 
Romsdalen landskapsvernområde og alternativene er ulike (L1 – L6) Alternativene er like på 
strekningen mellom Monge og Marstein (delområde L7 – L9). I dette området ligger 
alternativene utenfor Romsdalen landskapsvernområde, men L7 Monge – Remmem ligger i 
den visuelle randsonen.  
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Alternativ 3 ansees å ha størst negativ påvirkning fra og med Flatmark sør til Rygg. 
Alternativet vil medføre store inngrep i en i dag uberørt del av Kjerkjeura og det vurderes at 
alternativet visuelt er en ny vegkorridor gjennom området. Tiltaket er ikke forankret i 
naturlige terrengformer, medfører uheldig fragmentering, bryter i stor grad med 
landskapsbildets karakter og medfører svært skjemmende inngrep.  
 
Alternativ 1 sammenlignet med alternativ 2: Både alternativ 1 og 2 medfører jernbaneflytting 
og bredt og stort terrenginngrep i den sårbare Kjerkjeura som følge av det. Det vurderes at 
alternativ 2 i stor grad, og at alternativ 1 i noe grad, følger dagens korridor gjennom 
Kjerkjeura. Alternativ 1 rangeres lavere enn alternativ 2 på Skirimoen. Vegen er lavere, men 
kommer nærmere bebyggelsen og ny bro åpner det markante landskapsrommet med en ny 
korridor mot øst. 
 
Alternativ 2 sammenlignet med alternativ 4: Alternativene kommer likt ut i rangering, men 
de gir negative konsekvenser i ulike delområder og på ulike måter. Alternativ 2 medfører et 
bredt brudd i den sårbare og visuelle landskapsøkologiske sammenhengen, Kjerkjeura. Det 
vurderes at alternativ 4 i noe grad følger dagens vegkorridor. Broen på Nordre Flatmark i 
alternativ 4 er svært eksponert (synlig) i landskapsbildet. Konstruksjon og store 
landkarfyllinger skaper visuell barriere og fragmenterer landskapsrommet. 
 
Det er knyttet usikkerhet til anleggsfasen i prosjektet med tanke på bredden på 
anleggsbeltet gjennom ansamlinger av kampesteiner som Kjerkjeura. Usikkerheten knytter 
seg til behov for anleggsveger utenfor ny veglinje, helning på skjæringsskråninger og evt. 
behov for sikring av store kampesteiner. 
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Tabell 2. Avveining og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Landskapsbilde for hele linjen 
mellom Flatmark og Marstein, etter tabell 6-4 i håndbok V712.  
LANDSKAPSBILDE 
Delområder Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
L1 Flatmark sør  0 0 0 0 0 
L2 Nordre Flatmark 0 -- -- ---- --- 
L3 Kjerkjeura og 
Jetmundhølen 

0 --- --- --- -- 

L4 Skirimoen 0 --- -- -- -- 
L5 Skiri 0 -- -- -- -- 
L6 Rygg 0 --- --- --- --- 
L7 Monge - Remmem 0 -- -- -- -- 
L8 Kors - Medalen 0 -- -- -- -- 
L9 Marstein 0 - - - - 
Avveining  Delområdene fra og med Flatmark sør til Rygg, veier tyngst i 

vurderingen på grunn av Romsdalen landskapsvernområde. 
Samlet vurdering  0 Stor negativ 

konsekvens 
Stor negativ 
konsekvens 

Svært stor 
negativ 

konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Rangering  1 4 2 5 2 
Forklaring til rangering  Relativt likt 

alternativ 2 og 4. 
Alternativet gir 

alvorlig 
miljøskade til tre 

delområder 

Relativt likt 
alternativ 1 og 4. 
Alternativet gir 

alvorlig miljøskade 
til to delområder 

Alternativet gir 
svært alvorlig 
miljøskade til 
delområde L2 

Relativt likt 
alternativ 1 og 2. 
Alternativet gir 

alvorlig miljøskade 
til to delområder 

 
Det beste for landskapsbildet er å beholde dagens situasjon, slik det ble vernet. Alle 
alternativene påvirker delområder med svært stor verdi. Alternativene gir stor- eller svært 
stor negativ konsekvenser, det vil si «flere alvorlige konfliktpunkter for temaet». 

 Skadereduserende tiltak 
Aktuelt skadereduserende tiltak som ikke inngår i utredningen, er lengre bro på Nordre 
Flatmark ved alternativ 4. En lengre bro mot øst, vil redusere barrierevirkning, skala og 
terrenginngrep på tiltaket. En lengre bro vil få en bedre arkitektonisk utforming ved å; 
innordne seg terrenget ved at landskapsrommet kan gå kontinuerlig under bra, og forankre 
seg i terrengformene ved at gjenstående fyllinger formes som en naturlig del av 
landskapet (helst > 1:2).  
 
Ytterligere skadereduserende tiltak som inngår i utredningen for tema landskapsbilde er 
omtalt i planbeskrivelsens kapittel 8.3 om YM-plan. 
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 Bakgrunn og utredningskrav 

 Bakgrunn for planen 

E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale 
østlandsområdet og Nordvestlandet, og vegen blir derfor i mange sammenhenger omtalt 
som «Eksportvegen». Fra Flatmark til Marstein er det om lag 8,5 km. Strekninga er smal og 
uten gul midtstripe. Det er dårlig både vertikal- og horisontalgeometri. Europavegen følger i 
hovedsak de gamle opprinnelige vegene fra 1860-talet (Chausse) og den stykkvise 
nybyggingen av vegen i forbindelse med bygging av Raumabana i 1924.  
 
Fartsnivået er vesentlig lavere enn fartsgrensa, spesielt for tunge kjøretøy. På Skirimoen er 
det en jernbaneundergang, der verken vegbredde, fri høyde eller horisontalkurvatur 
tilfredsstiller krava i vegnormalene. Det er derfor behov for planlegging av en veg som 
oppfyller dagens krav.  

 Prosjektmål 
Målet er at prosjektet skal bidra til færre trafikkulykker og bedre framkommelighet på 
europavegen gjennom Romsdalen. Det viktig å redusere reisetid og ulykkesrisiko. I tillegg er 
det viktig at både gods- og persontransport får en forutsigbar reiseveg.  
 
Faren for skred inn på vegen skal reduseres. Det er særlig på strekninga ved Rygg at det er 
skredfare. Det er også et mål at ny veg skal ha god landskapstilpasning og gi en vesentlig 
reduksjon i støy og andre nærføringsulemper for de som bor nær eksisterende veg.  
 
Det er et overordna mål å bedre forholda for gående og syklende. Det er et mål i prosjektet å 
utnytte vegsløyfer som går ut av bruk til å etablere en sammenhengende 
turveg/sommertrasé for myke trafikanter. 
 
Det er mange verneinteresser i området, blant anna Kors gamle kirkegård, Romsdalen 
landskapsvernområde, vern av vegmiljø inkludert eksisterende E136 Flatmark-Monge, vern 
av Rauma elv etter verneplan IV med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, nasjonalt 
laksevassdrag m.fl. Det er et overordna mål at inngrep i verneinteressene blir minimaliserte.  
 
En kort oppsummering av effektmåla: 

• Redusere tallet - og alvorlighetsgraden på ulykker. 
• Bedre fremkommelighet for alle trafikanter, og være en trafikksikker veg uten nedsatt 

fartsgrense. 
• Reduserte tids- og kjøretøykostnader. 
• Ha god tilpassing til terreng og verdier i landskapet. 
• Redusere tallet på boliger som er utsett for støy- og støvplager. 
• Legge til rette for framtidig utnytting av naturressursene og skjøtsel av 

kulturlandskapet. 
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 Planområdet  
Strekninga mellom Flatmark og Marstein ligg midt i Romsdalen. Planområdet ligg ca. 15-25 
km fra Åndalsnes, og har spredt bosetning. Det er fast bosetning på Flatmark, Skirimoen, 
Skiri, Monge og ved Marstein. I tillegg er det enkelte fritidsboliger spredt langs strekninga. 

 
Figur 2 viser planområdet og de ulike alternative vegtraseene. 

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

 Tiltaksbeskrivelse 

 Forutsetninger og standardvalg 
Her gis et sammendrag av forutsetninger og standardvalg for utbyggingsalternativene. For 
en nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur og løsninger vises det til Planomtale 
Reguleringsplan E136 Flatmark – Monge – Marstein. Illustrasjoner av alle 
utbyggingsalternativer finnes i Illustrasjonshefter vedlagt reguleringsplanen.  
 
Grunnlag for utforming av E136 er vegnormalene N100 Veg- og gateutforming, N101 
Rekkverk og vegens sideområde, N200 Vegbygging, N400 Bruprosjektering og N500 
Vegtunneler. Dimensjoneringsklasse blir fastsatt etter vegen sin funksjon og forventa 
trafikkmengde 20 år etter åpning. 
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Med de trafikkmengdene (ÅDT) som er oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB) for 
vegstrekningen, samt vekstprognose i samsvar med nasjonal transportplan (NTP), så er 
dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter åpning sett til 2600 kjøretøy pr. døgn. 
 
Siden E136 er en nasjonal hovedveg skal dimensjoneringsklasse H1 benyttes. Denne gjelder 
for nasjonale hovedveger med trafikkmengde mindre enn 6000 kjøretøy pr. døgn og 
fartsgrense 80 km/t. 
 

 
Vegbredde er 9,0 meter og kjørefelt er adskilt med forsterket midtoppmerking (rumlefelt). 
Fartsgrense 90 km/t kan bli aktuelt for en lengre strekning i Romsdalen, men skal i så fall 
godkjennes av Vegdirektoratet gjennom fravikssøknad.  
 
Vegen er utformet slik at den gir trafikantene god visuell informasjon om vegens geometri 
og videre føring. Maksimal stigning skal være 3,5 %. Sideareal blir utformet på en slik måte 
at en reduserer skadeomfanget ved ulykker. 
 
Det blir to tunneler på strekninga, Ryggtunnelen blir 1210 meter og Mongehammartunnelen 
blir 510 meter lang. Begge tunnelene får sikkerhetstiltak i samsvar med tunnelklasse B.  
 

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

3.2 Referansealternativet, alternativ 0 
Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. 
Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her skal 
konsekvenser av at planlagte tiltak ikke blir gjennomført vurderes. 
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 Overordnede mål og føringer 
Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

 Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)  
Den europeiske landskapskonvensjonen (regjeringen.no), har som formål å fremme vern, 
forvaltning og planlegging av alle typer landskap, spesielt «hverdagslandskapet» der folk bor 
og jobber. «Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer, men å påvirke endringene i 
en retning som folk ønsker.»  

 Plan- og bygningsloven  
Plan- og bygningsloven (2009) har landskap som et eget ansvar under § 3.1 Oppgaver og 
hensyn i planlegging. Her står det blant annet at planer innenfor rammen av § 1-1 skal sikre 
kvaliteter i landskap og vern av verdifulle landskap.  

 Forskrift om konsekvensutredninger  
Forskrift om konsekvensutredning (2017) gjelder for blant annet reguleringsplaner etter 
plan- og bygningsloven. Forskriften skal «sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelser av planer og tiltak» (§ 1). Dette omfatter blant annet krav til 
konsekvensutredning av reguleringsplaner «hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn» (§8). «Verdifulle landskap» er en av kriteriene som oppfyller kravet (§ 10 tredje 
ledd bokstav b).  

 Naturmangfoldloven  
Bakgrunnen for vern og andre verdier i området, verneforskrifter med mer er omtalt i en 
utdypende tekst i planbeskrivelsen for reguleringsplanen. 
 
Formålet til Naturmangfoldloven, Lov om forvaltning av naturens mangfold §1 (2009) er: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 
grunnlag for samisk kultur. 

Tiltak i landskapsvernområder er omtalt i Naturmangfoldloven §36 (2009): 
Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller 
opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende.  

I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller sammen med andre 
tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående 
virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal 
tilpasses landskapet. Det skal legges vekt på den samlede virkning av tiltakene i området.  

3.2.4.1 Forskrift om vern av Romsdalen landskapsvernområde (2006) 
Verneplan for Reinheimen beskriver verdiene i Romsdalen landskapsvernområde sett i 
forhold til Reinheimen nasjonalpark, og forklarer bakgrunnen for vernene i området. For 
planområdet er understående verdier framhevet, og vurdert som relevant for fagtema 
landskapsbilde:  

• Geologi: Skiri – Flatmark (G11) – Fjellskred  
• Vegetasjon: hele /deler av Romsdalen (V7) – Stor botanisk variasjon 
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Figur 3. Kartutsnittet er hentet fra Miljødirektoratets karttjeneste (naturbase.no). Det viser avgrensning 
av Romsdalen landskapsvernområde i planområdet mot vest på Monge. Verneområdet dekker nesten 
hele den sørlige delen av dalføret fra Trollveggen i nordvest til Slettasvaene i sørøst. Mellom Monge og 
Foss dekker vernet hele dalførets bredde. Ifølge Forvaltningsplanen for Reinheimen med (…) 
Romsdalen landskapsvernområde (2010) bidrar dette til et sammenhengende verneområde fra 
Reinheimen og til Dalsida landskapsvernområde øst for Romsdalen. 

Formålet med Romsdalen landskapsvernområde er beskrevet i Forskrift om verneplan for 
Reinheimen §2 (2006). To av fem formål er vurdert som relevant for fagtemaet 
landskapsbilde, disse er beskrevet under:  

• ta vare på eit særprega og vakkert naturlandskap med det biologiske mangfaldet som pregar 
landskapet. 

• ta vare på geologiske førekomstar og landskapsformer, der dei bratte fjellsidene mot Romsdalen 
utgjer eit særprega landskapselement i området.  

Formålene representerer relevante aspekter for fagtema landskapsbilde gjennom å omfatte 
estetikk, eller visuelle og romlige landskapsøkologiske sammenhenger. Med 
landskapsøkologi menes romlig fordeling av habitater, homogene landskapselementer som 
er leveområder for ulike arter, danner mosaikk av «øyer og korridorer» (uio.no). Det vurderes 
at «geologiske forekomster» omfatter ansamlinger av kampesteiner som blant annet 
Kjerkjeura. «Det biologiske mangfoldet» omfatter naturlik vegetasjon og kulturell vegetasjon 
som dyrket mark. Disse representerer sentrale visuelle og romlige strukturer, samt estetikk 
gjennom verdikriterier som; visuelle kvaliteter, balanse mellom helhet og variasjon og 
særpreg. 
 
 

Reinheimen nasjonalpark 

Romsdalen landskapsvernområde 

Dalsida landskapsvernområde 

Flatmark 

Monge 

Marstein 
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3.2.4.2 Forvaltningsplanen for Reinheimen, (…) Romsdalen landskapsvernområde (2010) 
I henhold til verneforskriftene skal det utarbeides en forvaltningsplan som skal presisere og 
utdjupe verneforskriftene. Bestemmelser i forvaltningsplanen er på et detaljert nivå 
restriktive angående endringer i landskapsbildet, som for eksempel endring av fasader og 
opprettelse av driftsveger. 
 
Ifølge Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (2014) omfattes også randsoner av loven. 
I naturmangfoldloven § 49 kommer det frem at hensynet til verdiene i verneområdet også 
skal hensyntas ved tiltak utenfor vernegrensen dersom det kan ha påvirkning på 
verneverdiene.  
 
Omtrent halvparten av planområdet ligger innenfor Romsdalen landskapsvernområde, fra 
plangrensen på Flatmark til Rygg. Ifølge rundskrivet må tiltak innenfor hele planområdet 
/influensområdet også vurderes opp mot vernet. Monge ligger i samme overordnede 
landskapsrom som en del av landskapsvernområdet, og det vurderes at det visuelt ligger i 
buffersonen. Marstein vurderes til å i størst grad ligge utenfor buffersonen til verneområdet, 
som er et stor - til middels skala landskap.  

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

Raumavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan IV fra 1993. 
Forskriften (1994) gir generell veiledning for planleggingen i tilknytning til vernede vassdrag. 
Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også hensyntas 
ved andre tiltak. Retningslinjene er strenge og forutsetter at elvemiljøet påvirkes i så liten 
grad som mulig.  
 
Formål og verdier som ligger til grunn for vern av Raumavassdraget (1993), og som vurderes 
å ha betydning for fagtema Landskapsbilde gjennom estetikk eller visuelle 
landskapsøkologiske sammenhenger: 

• et kontrastrikt og variert landskap  
• kraftige elver som stedvis er svært framtredende i landskapet.  
• elveløpsformer og landfauna. 
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 Utredningskrav – landskapsbilde 
Formål med temautredningen er å skaffe kunnskap om konsekvensene av de planlagte 
utbyggingstiltakene for verdifulle områder innenfor fagtema Landskapsbilde.  
 
Prosjektet har følgende mål, vedtatt gjennom planprogrammet etter offentlig høring:  
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 Tiltaksbeskrivelse 

 Alternativ 1 Flatmark-Skiri 
Dette alternativet er basert på godkjent kommunedelplan, men et av de nye hovedgrepene er 
å flytte jernbanebrua og krysningspunktet ved Skirimoen lenger øst (ca. 50 meter). 
Bakgrunnen for dette er mulighetene til trafikkavvikling i forbindelse med bygging av ny 
jernbanebru. I godkjent kommunedelplan er krysningspunktet i samme punkt som 
eksisterende jernbaneundergang. 
 
Raumabanen må flyttes over en lengde på ca. 2110 meter mellom Flatmark og Skiri. Det som 
er nytt i jernbaneomleggingen er at påkoblingspunktet ved Jetmundhølen er flyttet til Midtre 
Flatmark. For å unngå ytterligere omlegging av jernbanen på ca. 500 meter nedover dalen er 
det andre påkoblingspunktet flytta fra vest for Skiri til mellom Skiri og Skirimoen. I 
kommunedelplanen var det planlagt ei parallellflytting av jernbanen sørover mot elva forbi 
Skirigårdene og nedover mot Åndalsnes. 
 
Mye av ny veg lå i kommunedelplanen i eksisterende vegtrase mellom Flatmark og Skiri, noe 
som ville gjøre trafikkavviklinga svært krevende under bygging. Nå er både jernbane og 
europavegen parallellflytta inn i terrenget, og det vil være plass til nødvendig 
trafikkavvikling, i alle fall ett kjørefelt, på eksisterende veg. 
 
Etter tidligere planer skulle det bygges fiskesti på deler av strekningen, men dette er det gått 
vekk fra, siden eksisterende veg kan brukes som lokalveg/turveg fra Flatmark til Skirimoen, 
og videre helt nedover til Marstein. Parallellflytting av jernbanen og europavegen inn i 
terrenget, sammen med at eksisterende veg i liten grad blir berørt, medfører at dette 
alternativet ikke kommer i konflikt med Rauma elv. Alternativet medfører at gardstunet på 
Nordre Flatmark må innløyses. 

 
Figur 4. Alternativ 1 vist med rød strek og jernbaneomlegging med svart strek.  
Krysningspunkt ved Skirimoen der jernbane går over E136 med jernbanebru.  
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 Alternativ 2 Flatmark-Skiri: 
Dette alternativet er en justert utgave av alternativ 1 mellom Flatmark og Skirimoen. Forbi 
Skirigårdene og til Kvernagrova er alternativa like. Av kartskissa ser vi at europavegen 
krysser under jernbane i en betongtunnel. Bakgrunnen for å se på dette alternativet var et 
ønske om å i mindre grad være i konflikt med Rauma elv, men alternativet har utvikla seg 
sammen med alternativ 1 til å likne mer og mer på hverandre. 
 
Det som skiller alternativ 1 fra alternativ 2 er at E136 krysser under Raumabana i 
betongtunnel øst for Skirimoen. Det vil være nødvendig med noenlunde tilsvarende 
omlegging av Raumabanen mellom Flatmark og Skiri som i alternativ 1, men omleggingen er 
redusert ved Skiri/Skirimoen til ca. 1590 meter lengde. Som i alternativ 1 medfører alternativ 
2 at gardstunet på Nordre Flatmark må innløyses. Ellers er alternativet likt med alle alternativ 
fra Skiri til Marstein.  
 

 
Figur 5. Alternativ 2 vist med grønn strek og jernbaneomlegging med svart strek. Krysningspunkt øst 
for Skirimoen der jernbanen går over E136 som ligg i betongtunnel. 
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 Alternativ 3 Flatmark-Skiri: 
I dette alternativet krysser E136 i bru over Raumabanen ved Nordre Flatmark. På denne 
måten unngår vi jernbaneomlegging i sin helhet, og konflikten med Rauma elv er svært liten. 
Det blir høye landkarfyllinger i en ellers forholdsvis flat del av Romsdalen. Veglinja vil gå inn 
i Kjerkjeura i bakkant av gardstunet på Nordre Flatmark og rett sør for Kors gamle kirkegård. 
Her vil alternativet beslaglegge mer dyrka mark enn de andre alternativene, men alternativet 
er likevel det eneste som medfører at gardstunet på Nordre Flatmark kan bevares, selv om 
det blir liggende inneklemt mellom ny veg og Raumabanen. Ved Skirimoen blir alternativet 
liggende på fylling slik at tilkomst til vegsløyfe mellom Flatmark og Skirimoen må skje 
gjennom ny undergang i europavegen og eksisterende undergang for jernbanen. Alternativet 
er likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein. 
 

 
Figur 6. Alternativ 3 vist med mørkeblå strek er ny E136 som tar av fra eksisterende veg i «E136 bru» 
ved Nordre Flatmark, og går i trasé bak tunet på garden og videre inn i Kjerkjeura rett sør for Kors 
gamle kirkegård. 
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 Alternativ 4 Flatmark-Skiri: 
Grunntanken i dette alternativet er den samme som i alternativ 3. E136 krysser over 
Raumabanen ved Nordre Flatmark, men i motsetning til alternativ 3, der veglinja blir 
liggende bak gardstunet, vil veglinja i dette alternativet gå rett gjennom gardstunet. Det er 
ikke nødvendig med jernbaneomlegging og det blir ikke permanente inngrep i Rauma elv, 
men landkarfyllinga blir høy. Etter brua vil veglinja gå inn i Kjerkjeura mer parallelt med 
jernbanen. Dette vil derfor være mer i tilknytning til eksisterende veg- og jernbanekorridor 
enn alternativ 3. Beslaget av dyrka mark er redusert, men våningshusa på Nordre Flatmark 
må innløyses. Tilkomst til Midtre og Søre Flatmark vil skje ved planovergangen på Søre 
Flatmark, mens tilkomsten til Nordre Flatmark vil skje i eksisterende undergang for 
jernbanen og under ny europavegbru. Forbi Skirimoen vil alternativet ligge på fylling, og 
tilkomst til gammel vegsløyfe (eksisterende veg) blir som i alternativ 3. Ellers er alternativet 
likt med alle alternativ fra Skiri til Marstein. 
 

 
Figur 7. Alternativ 4 – 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 Raumabana enn i 
alternativ 3. 
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 Strekningen Skiri-Marstein 
Fra Skiri til Marstein er alle alternativ like for resten av traséen. På Skiri går vegen inn i tunnel 
ved Kvernagrova (Ryggtunnelen) og videre ut i dagen på Mongemoen litt øst for 
skredvifta/elvevifta til Mongefossen. Fra Mongemoen går vegen nedover forbi Søre Monge og 
inn i ny tunnel ved Mongehammaren. Mongehammartunnelen blir ca. 500 m med portaler. 
Ved utløpet av Mongehammartunnelen på Ytter-Monge går vegen i slak kurve opp på 
Trømoen. Ved vestre tunnelpåhogg for Mongehammartunnelen er det planlagt en ca. 12 m 
høy skredvoll. Vollen er også planlagt for å kunne håndtere hjortetrekket over 
Mongehammaren, noe som gjelder begge portalområder for Mongehammartunnelen. Over 
Trømoen er vegen på et kortere parti lagt litt lengre fra fjellfoten enn i reguleringsplanen fra 
2003. Dette er gunstig med tanke på steinsprang. Krysset på Marstein er flyttet lengre 
nedover dalen mot Åndalsnes. Bakgrunnen for dette er å legge mindre beslag av dyrka mark, 
og at vegen blir lagt lengre fra en del av bebyggelsen. Mer av eksisterende veg blir da 
benyttet til gang- og sykkelveg.  
 

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

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

 
Figur 10. Videre dagsone til Marstein med påkobling til eksisterende veg ved Bakken Camping. 
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 Metode 
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens 
vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). I en samfunnsøkonomisk analyse skal 
konsekvenser bare telles en gang. Grenseoppgangen mellom de ulike tema går fram av 
kapittel 6.1.1. 
 
Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak 
medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. For den  
komplette metoden henvises det til Håndbok V712.  

 Definisjon av fagtema 
Håndbok V712 avgrenser og beskriver fagtemaet landskapsbilde til «landskapets romlige og 
visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som fysisk form. Begrepet 
landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte 
naturlandskap.» Avgrensing mellom de ulike ikke-prissatte fagtemaene er ytterlige 
beskrevet i planomtalen. 

 Tre trinns metodikk i Håndbok V712 
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode. 
Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering 
av alle ikke-prissatte fagtema, denne inngår i planbeskrivelsen for reguleringsplanen. 

 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 
På grunnlag av innsamlet kunnskap deler utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Detaljeringsnivå velges ut ifra hva som er 
hensiktsmessig for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger. 
 
Influensområdet inndeles i enhetlige områder på grunnlag av registreringskategorier definert 
i tabell 6-14 i håndboken. Inndeling i delområder er gjort på bakgrunn av visuelle og 
romlige egenskaper som får landskapsbilder til å tre fram med enhetlige uttrykk.  
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Tabell 3. Registeringskategorier for fagtema landskapsbilde. Kilde: Håndbok V712.  

 
 
Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og 
påvirkning for delområdet. 
 

1. Verdivurdering 
Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning delområdet har i et 
nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært 
stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i 
«konsekvensvifta» i figur 2. Kriterier for verdisetting for landskapsbilde er gitt i tabell 2.  
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Tabell 4. Veiledning for verdisetting for fagtema Landskapsbilde (kilde: Håndbok V712). Rammer rundt 
den nederste raden viser viktig verdiaspekt i utredningsområdet, forankret i vern. 

 
 

2. Vurdering av tiltakets påvirkning 
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et 
definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Skala 
for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «forbedring». Vurderingen 
skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», figur 2. Kriterier 
for å vurdere påvirkningsgrad for landskapsbilde er gitt i tabell 3. 
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Tabell 5. Veiledning for påvirkning for fagtema Landskapsbilde (kilde: Håndbok V712). Påvirkning av 
tiltaket på landskapsbildet vurderes etter formgiving av tiltaket og tilpasning til omgivelsene.  

 
 

3. Vurdering av tiltakets konsekvens 
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 
«konsekvensvifta», se figur 2 og veiledning i tabell 4. Konsekvensene er en vurdering av om 
et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde. 
 
Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep 
som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige 
endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kap. 9.  
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Figur 11. «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv x- aks og y-akse i figuren. 
Kilde: Håndbok V712.   

Tabell 6. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712. 

 

 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 
av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av tabell 5. Den samlede 
vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne 
vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende 
tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal 
beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4. 
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Tabell 7. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712.  
Skala Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 
konsekvens 

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

Svært stor negativ 
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. 

 Kunnskapsgrunnlag  

 Generell karakteristikk  
Deler av dette kapittelet er hentet fra konsekvensutredningen for ikke-prissatte 
konsekvenser fra Kommunedelplan for E136 Flatmark – Monge (2007).  
 
Planområdet er en del av Romsdalen, som strekker seg fra Åndalsnes i nordvest til Bjorli i 
sørøst. Selve dalføret ligger i nordvest-sørøstlig retning, mens planområdet i hovedsak har 
en øst-vestlig retning. Dalføret har store topografiske variasjoner. I nordvest domineres 
landskapet av bratte fjellsider og høye fjell med spisse tinder og egger, mens det i sørøst er 
rolige og avrunda terrengformer. Dalbunnen er relativt flat (u-dal) i den nordvestlige delen 
av dalføret, øst for Flatmark (planområdet) går dalen over til en v-dal.  
 
Romsdalen framstår som karakteristisk for den landskapsregionen det tilhører, 23 Indre 
bygder på Vestlandet (Puschmann, 2005). Regionen strekker seg til Rogaland i sør, og 
inneholder ifølge NIJOS de mest spektakulære fjordlandskapene i Norge. Kjennetegnet er 
dyptskårne hovedformer som strekker seg langt inn i landet fra fjordene. Områdene ligger 
ofte mellom landskapsregioner med store snaufjellsområder (nr. 15) og «mellomliggende» 
fjordområder med noe mildere landskapsformer (nr. 22). Daldragene er omgitt av høye og 
bratte fjellsider opp mot høyfjellet på opp mot 1000 meter. Innunder de bratte og stedvis 
loddrette fjellsidene er det mange rasvifter og kampesteinsurer.  
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Det overordna landskapsrommet mellom dalsidene oppleves både som enhetlig og variert, 
samt trangt og storskala. Romsdalen blir med den store høyden på fjellsidene et landskap 
med mellomstor til stor skala. Fra Monge til Flatmark snevres dalen inn og skalaen kan 
oppfattes som mindre enn i andre deler av dalen. Fra Flatmark og sørøstover breier 
landskapsrommet seg ut igjen.  
 
Vegen i landskapet, om vakre veger (2014) beskriver den overordnede karakteren til Dal- og 
fjordlandskapet som «en langsgående hovedstruktur hvor elven/fjorden, kantvegetasjon, 
jordbruksarealer, den gamle vegen, bebyggelsen, jernbanen og skogen i dalsiden ligger som 
langstrakte belter». 
 
De oppdyrka arealene og elveløpet danner mindre rom på et menneskelig og lavere nivå. 
NIJOS framhever dalbunnens kontrast til dalsidene, med mosaikken av skog, dyrket mark og 
bebyggelse. Overgangen mellom bratt og flatere terreng er derimot mindre markert ved at 
skogen strekker seg fra fjellsidene og ned i dalføret med varierende randsone.  
 
Vegetasjonsmønsteret følger i hovedtrekk landskapets form, med dyrket mark på slakere 
dalbunner, bratte og skogkledde fjellsider og åpne og lyngkledde fjellvidder. «Til tross for 
storslagne naturlandskap er det likevel kulturpåvirkningen som vekker internasjonal 
oppmerksomhet. Først og fremst ved at de er bosatt.»  
 

  
Figur 12. Bildene viser storslåtte naturelement som Rauma elv og den kulturpåvirkede dalbunnen med 
bebyggelse og store kampesteiner. 

Puschmanns rapport beskriver trau som den mest egenartede landskapskomponenten for 
regionen. I Romsdalen kan dette ses ved de tverrliggende ansamlingene av kampesteiner 
som danner terskler i dalen. Dette markante terrenget har sitt opphav i eldre, store steinras 
som gikk på tvers av dalbunnen. Rik blokkmark og store kampesteiner setter tydelig preg på 
området.  
 
På sørsiden av elva mellom Rygg og Flatmark, er kampesteinsområder og den gamle skogen 
relativt uberørt. På nordsiden av elva er blokkmarkene i større grad påvirket av infrastruktur 
eller framhevet av kontrasten mot det oppdyrkede kulturlandskapet.  
 
Kampesteiner former elveløpet og danner avsnørte stryk, elvedammer og bakevjer. Sentralt i 
dalføret er elva Rauma, som veksler mellom ville stryk, kulper og breie og stilleflytende parti. 
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Et annet karakteristisk trekk er de mange sidebekkene som faller ned i Romsdalen som høye 
fosser.  
 
Romsdalen har en spredt bosetting, med noen ansamlinger som Marstein. Eksisterende 
vegnett og jernbane ligger parallelt gjennom store deler av dalføret, og følger de 
overordnende landskapsformene og Rauma elv langsetter dalbunnen. Gjennom hele dalen er 
det rester etter gamle vegfar, disse er tydelig på flere steder.  
 
Klimaet spenner fra det mer kontinentale Østlandet med lav årsnedbør og store 
temperaturgradienter mellom sommer og vinter, til Vestlandets mer nedbørsrike og stabile 
temperaturgradienter. Dette gir et stort spenn i naturtyper i dalføret, og området inneholder 
svært mange ulike vegetasjonstyper. På Flatmark - Skiri er det rike edelløvskoger og ved 
Ryggvatnene er det gammel furuskog med tilhørende arter.  

 Kunnskap og kilder 
Kunnskap er hentet inn i tråd med metodikken i håndbok V712, kap. 6.4.4: 

• Gjennomgang eksisterende kunnskap, viser til blant annet vern under kap. 2.2 og 
konsekvensutredningen for ikke- prissatte konsekvenser fra kommunedelplanen 
E136 Flatmark – Monge (2007) 

• Gjennomgang av datasett fra kartleggingstjenesten NiN-landskap 
• Befaringer i utredningsområdet og samtaler med grunneiere 

 Grunnlag - NiN landskapstyper 
Natur i Norge (NiN) hentet fra Artsdatabanken.no, er et nasjonalt heldekkende system for å 
beskrive og kartlegge natur. Det er tre ulike skalaer på inndelingen, såkalte 
naturmangfoldsnivå. Nivået med størst skala deler Norge inn i større geografiske områder 
etter enhetlig og visuelt preg på landskapet, såkalte landskapstyper. Databasen utgjør en 
sentral del av kunnskapsinnhentingen og gjør det etterfølgende analysearbeidet mer 
konsistent og etterprøvbart. Utredningsområdet blir som et første trinn inndelt med 
utgangspunkt i grunntyper fra NiN-landskap.  
 
Resultatene fra NiN-landskap bør vurderes med faglig skjønn, inndelingen er basert på 
datagenerering. Blant annet er landskapstypen som dekker dalområdet Marstein, beskrevet 
som at den i hovedsak ligger over skoggrensen. Det stilles også spørsmål ved at områdene 
Marstein - Flatmark og Gravdehaug – Stavem har fått to ulike grunntyper, som skilles 
mellom grad av bebyggelse og infrastruktur. Området Gravdehaug – Stavem har minst 
bebyggelse, men er kategorisert med mest.  
 
Tabell 2 eiledning for verdisetting, viser at delområder med sjelden representativitet (NiN) 
automatisk får middels eller stor verdi. Men metoden er ikke ferdig utviklet for denne 
bruken. 
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Figur 13. Oversiktskartet er hentet fra NiN landskapstyper og viser grunntyper i influensområdet og 
tilgrensende områder.  

Tabell 8 oppsummerer typene landskap i influensområdet, etter metoden i NiN landskapstyper. 
Hovedtype Grunntype Geografisk lokalisering Representasjon i Norge 

(ikke grunnlag for verdi) 
Innlandsdal-
landskap 

ID-74 Nedskåret dallandskap 
med bart fjell over 
skoggrensen med bebygde 
områder 

Kors - Medalen Vanlig, selv om 
kombinasjonen med 
landskap og bebyggelse 
er noe uvanlig. 

Innlandsdal-
landskap 

ID-65 Nedskåret dallandskap 
under skoggrensen 

Flatmark - Marstein Noe uvanlig, litt vanlig 
på Nord- og Vestlandet 

Innlandsdal-
landskap 

ID-43 Relativt åpent 
dallandskap med bart fjell over 
skoggrensen 

Tilgrensende fjellside 
og fjellparti i sør, med 
Remmem gård i 
dalbunnen 

Vanlig 

Innlandsdal-
landskap 

ID-73 Nedskåret dallandskap 
med bart fjell over 
skoggrensen 

Tilgrensende 
fjellpartier i nord og 
sør, tynne parti ned 
mot dalbunnen 

Ganske vanlig på Nord- 
og Vestlandet 

Innlandsås- 
og 
fjellandskap 

ID-46 Kupert ås- og 
fjellandskap med bart fjell over 
skoggrensen 

Tilgrensende 
fjellpartier i nord og 
sør 

Ganske vanlig på Nord- 
og Vestlandet 

Innlandsås- 
og 
fjellandskap 

ID-53 Tindepreget ås- og 
fjellandskap med bart fjell over 
skoggrensen 

Tilgrensende 
fjellpartier i nord og 
sør 

Ganske vanlig på Nord- 
og Vestlandet 



Reguleringsplan E136 Flatmark–Marstein - Konsekvensutredning – temarapport Landskapsbilde 

30 
 

 
Ovenfor og nedenfor planområdet i dalbunnen er det to uvanlige grunntyper for Norge, 
begge er hovedtype Innlandsdallandskap. Nordvest for planområdet i Romsdalen (Myrabø – 
Sogge) er grunntypen ID-91 Dypt nedskåret dallandskap under skoggrensen med bebygde 
område. Tilsvarende landskapstyper er registrert ved blant annet Vinnufossen nederst i 
Sunndalen og i nedre del av Lærdalen. Sørøst for planområdet i Romsdalen (Sletta – Gravde) 
er grunntypen ID-67 Nedskåret dallandskap under skoggrensen med bebygde områder.  

 Usikkerhet 
Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og til tiltaket. Usikkerhet til 
datagrunnlaget er beskrevet under kapittel 5.2.1 om NIN-landskapstyper. 
 
Påvirkning vurderes innenfor hele rigg- og anleggsområdet. Usikkerhet til tiltaket er i størst 
grad knyttet til anleggsgjennomføring, og spesielt i det sårbare terrenget med ansamlinger 
av kampesteiner. Problemstillinger som ikke kan besvares før under bygging er; bredde på 
anleggsbeltet og helning på skråninger gjennom ansamling av kampesteiner. Det er usikkert 
hvor stabile massene blir når det graves i dem. Det er også noe usikkerhet tilknyttet 
plassering av tunnelpåhugg, spesielt på Skiri. 
 
Forslag og krav til skadereduserende tiltak er beskrevet ytterligere i kapittel 8 i denne 
rapporten, kapittel 8.3 Ytre miljøplan (YM-plan) for byggefasen i planbeskrivelsen og 
gjennom krav er satt i reguleringsbestemmelsene. 
 

 Influensområde  
V712 beskriver influensområdet som området der vesentlige virkninger av tiltaket forventes 
å kunne opptre. For fagtema landskapsbilde er det snakk om en betydelig visuell og romlig 
påvirkning. Influensområdet for fagtemaet er større enn planområdet. 
 
Den topografiske hovedformen, u-dal med bratte og høye fjellsider, danner et landskapsrom 
av stor til middels skala. Dette absorberer et tiltak av mindre skala. Vesentlige visuelle 
virkninger på landskapsbildet av tiltakene (med liten til middels skala) forventes å kunne 
opptre i dalbunnen. Influensområdet omfatter derfor dalbunnen rundt planområdet.  
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 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

 Inndeling i enhetlige delområder 
Inndeling i delområder er gjort på bakgrunn av visuelle og romlige egenskaper som får 
landskapsbilder til å tre fram med enhetlige uttrykk. Inndelingen gjøres på grunnlag av NiN 
landskapstyper og registreringskategorier definert i tabell 6-14 i håndboken, tabell 3 i 
rapporten. Vedlegg til rapporten (bakerst) beskriver registeringskategorier av betydning for 
delområder, og grad av betydning. 
 
Det er to grunntyper landskap i influensområdet etter metoden i NIN landskapstyper. Ved 
Mongehammeren mellom Monge og Kors er det avgrensing mellom grunntypene ID-65 
Nedskåret dallandskap under skoggrensen og ID-74 Nedskåret dallandskap med bart fjell 
over skoggrensen med bebygde områder. Avgrensingen videreføres i inndeling av 
delområder, Marstein har mer konsentrert bebyggelse. 
 
Den fremtredende hovedformen på dallandskapet er felles for alle delområdene. Ulik grad av 
særpreg for de enkelte delområdene skiller på en lavere skala, med forskjeller i arealbruk, 
naturskapte - og menneskeskapte visuelle egenskaper, samt nøkkelegenskaper.  

 
Figur 14. Flyfotoet viser de markante visuelle romlige kontrastene mellom dyrket mark og skog, samt 
stedvis Rauma elv (hoydedata.no).  

Alternativene er relativt like, et relativt stort detaljeringsnivå på inndeling i delområder er 
valgt for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger. I ovenstående karakteristikk blir 
romlige og visuelle strukturer i landskapet som danner korridorer og mosaikk, trukket fram 
som sentrale særegenheter i planområdet. Ansamling av kampesteiner og den flekkvise 
kulturmarken av dyrket mark, samt Rauma elv er sentrale komponenter. Kontrasten på 
terrengformene av kampesteiner på opp mot 30 meters høyde mot de flate kulturmarkene er 
flere steder svært markant, som mot delområdene Kjerkjeura og Jetmundhølen og Rygg.  
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Figur 15. Høydekartet viser de karakteristiske ansamlingene av kampesteiner og de flate «lommene» 
med dyrka mark og stilleflytende partier av Rauma elv, mellom Flatmark og Rygg (hoydedata.no). 

Som beskrevet tidligere er samspillet mellom kampesteiner, skog og dyrka mark, 
framtredende. Ansamlinger av kampesteiner er som regel dekket av skog, og flatere terreng 
har gitt grunnlag for jordbruk. Inndeling i delområder for landskapsbildet blir ikke gjort etter 
kun arealbruk eller terreng, men en kombinasjon av disse, selv om noen delområder får et 
mer homogent og enhetlig uttrykk. Strukturer på infrastruktur og elveløpet til Rauma elv blir 
ofte sterkt påvirket av terrenget. 
 
Tabell 9 beskriver de enhetlige delområder innen utredningsområdet. Se vedlegg i rapporten for 
gjennomgang av registeringskategorier av betydning for delområder. 

Nr. Navn Fastsatt karakter  
L1 Flatmark sør Delområdet har et sterkt enhetlig uttrykk. Karakteren defineres av relativt 

flate og langstrakte areal med dyrket mark. Gårdsbebyggelse er sentralt 
element i landskapsbildet. Det er stor visuell sammenheng mellom 
komponentene dyrket mark og Rauma elv. Elveløpet er bredt og 
stilleflytende, og utvider landskapsrommet mot den sørlige dalfoten. Den 
rettlinjede og parallelle linjeføringen på jernbanen og E136 deler den 
dyrkede marken og bryter noe den sammenhengen mellom komponentene.  

L2 Nordre 
Flatmark 

Karakteren defineres av dyrket mark med liten skala, med gårdsbebyggelsen 
som sentralt element i landskapsbildet. Det er sterk visuell sammenheng 
mellom gårdsbebyggelse og Kjerkjeura, som samtidig gir en klar avgrensing 
av rommet med en markant terrengform mot vest. Mot øst bryter vegetasjon 
opp landskapsrommet. Jernbanen og E136 er bortimot parallell, og bryter 
noe den visuelle sammenhengen mellom bebyggelsen og Rauma elv.  

L3 Kjerkjeura og 
Jetmundhølen  

Delområdet har et sterkt særegent og variert uttrykk. Karakteren defineres 
av markante og høye ansamlinger av kampesteiner, som danner en terskel 
på tvers av dalbunnen. De utgjør en tydelig visuell struktur i 
landskapsbildet, som framheves av de flate dyrkede markene rundt (i nord). 
Karrig og stedegen vegetasjon fremhever terrengformasjonene. Rauma elv 
bryter gjennom terrengterskelen med stryk og kulper. Jetmundhølen er en 
karakteristisk kulp, med stor visuell sammenheng med E136. Jernbanen og 
E136 har en karakteristisk horisontalkurvatur som følger terrenget, i ulike 

Nordre- 
Flatmark 

Skirimoen 
Skiri 

Kjerkjeura 
 

  Jetmundhølen 

 
 
 

Rygg 

Mongemoen 
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traseer gjennom området. Jernbanen bryter gjennom de markante 
terrengformene med store skjæringer og fyllinger.  

L4 Skirimoen Delområdet har et sterkt variert uttrykk. Karakteren defineres av et variert 
og kupert terreng med spredte og lave ansamlinger av kampesteiner. 
Spredte kampesteiner ligger utover den dyrkede marken. Det er stor 
kontrast mellom komponentene i delområdet, den dyrkede marken danner 
definerte landskapsrom, med liten skala. Gårdsbebyggelsen og 
jernbaneundergangen er sentrale element i landskapsbildet. Jernbanen 
bryter den den visuelle sammenhengen mellom bebyggelsen og Rauma elv. 
Jernbanen og E136 følger ulike traseer gjennom delområdet. Rauma elv 
varierer mellom stryk og stille kulper. 

L5 Skiri  Delområdet har todelt arealbruk. Karakteren defineres av et relativt flatt 
terreng med spredte kampesteiner, på dyrket mark og i skogsområdene. 
Dyrket mark skaper et landskapsrom med liten til middels skala, som 
strekker seg på tvers av dalbunnen. Gårdsbebyggelse er sentralt element i 
landskapsbildet. Det er stor visuell sammenheng mellom komponentene 
dyrket mark og Rauma elv, med et bredt og stilleflytende elveløp. 
Linjeføringen til jernbanen og dagens E136 er mindre markant, men bryter 
noe sammenhengen i landskapsrommet. Linjeføringen er relativt parallell 
gjennom delområdet.  

L6 Rygg Delområdet har et særegent og homogent uttrykk. Karakteren defineres av 
tett ansamling av kampesteiner spredt utover hele delområdet. De danner 
en lav terskel på tvers av dalbunnen. Delområdet deles i to av Rauma elv, 
som skjærer seg gjennom rasmassene med et smalt løp med mange stryk. 
Nordsiden av elveløpet er smalt og har høye kampesteiner, her snor både 
jernbanen og E136 gjennom området med relativt parallelle linjeføring. 
Sørsiden har et relativt homogent uttrykk, med mindre vann oppdemmet av 
kampesteinene.   

L7 Monge - 
Remmem 

Delområdet har et enhetlig uttrykk, men er samtidig todelt i arealbruk og 
ulike terrengnivåer. Karakteren defineres av dyrket mark som danner 
landskapsrom med middels skala, og som strekker seg på tvers av 
dalbunnen. Gårdsbebyggelsen er svært sentralt element i landskapsbildet. 
Det er stor visuell sammenheng mellom komponentene dyrket mark og 
Rauma elv, med et bredt og stilleflytende elveløp. Elveløpet deler samtidig 
noe den visuelle sammenhengen i landskapsrommet. Den andre delen av 
delområdet ligger på et høyere, flatere nivå og er dekket av skog. 
Mongehammeren danner en markant avgrensing av delområdet mot vest. 

L8 Kors - 
Medalen  

Delområdet har et variert uttrykk, og er todelt i arealbruk etter ulike 
terrengnivåer. Karakteren defineres av dyrket mark som danner flere 
landskapsrom med liten skala. Bebyggelsen er konsentrert langs E136, og 
varierer med både bolighus og gårdsbruk. Kors kirke er et svært sentralt 
element i landskapsbildet. Den vestlige delen ligger på et høyere nivå enn 
Rauma elv og jernbanen. Den andre delen av delområdet ligger på et enda 
høyere, flatere nivå som er dekket av skog.  

L9 Marstein Delområdet har et enhetlig uttrykk. Karakteren defineres av dyrket mark 
som danner landskapsrom med stor til middels skala. Rommet er åpent og 
relativt flatt, med en lav terskel mot bebyggelsen i nord. Bebyggelsen er 
spredt rundt i delområdet, og består i hovedsak av gårdsbebyggelse. E136 
går tvers gjennom delområdet med en rett linjeføring, men bryter ikke den 
visuelle sammenhengen.  
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 Verdikart 
Ved vurdering av verdi blir kategoriene av størst betydning for landskapsbildets karakter lagt 
til grunn. Delområdenes verdi vurderes ut ifra verdiaspekter i tabell 6-16 i håndbok V712, 
tabell 2. Ett av verdiaspektene kommer kun til bruk når det er forvaltningsprioriterte 
landskapsområder, disse er predefinert i tabell 2. Det skal framkomme om delområdene har 
kvaliteter som medfører regional, nasjonal eller internasjonal betydning.  
 
Det vurderes at planområdet har kvaliteter av nasjonal betydning, som kan gi både stor og 
svært stor verdi. Romsdalen fikk stor forvaltningsprioritet gjennom opprettelsen av 
Romsdalen landskapsvernområde, samtidig med Reinheimen nasjonalpark. De representerer 
deler av en ansamling av vern i det vestlige Midt-Norge.  

 
Figur 16 viser verdisetting av delområder i influensområdet. 
Tabell 10. Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi 

Delområde Lokalitetsnavn Verdi Delområde Lokalitetsnavn Verdi 
L1 Flatmark sør Stor verdi L6 Rygg  Svært stor verdi 
L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi L7 Monge - Remmem  Stor verdi 
L3 Kjerkjeura og 

Jetmundhølen 
Svært stor verdi L8 Kors - Medalen  Middels verdi 

L4 Skirimoen Svært stor verdi L9 Marstein Middels verdi 
L5 Skiri Svært stor verdi 
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Figur 17. Illustrasjonen viser mer detaljert inndeling i delområder av sørøstlig del av planområdet, med 
alternative vegtraseer i planforslaget. 

 
Figur 18. Illustrasjonen viser mer detaljert inndeling i delområder av nordvestlig del av planområdet, 
med vegtraseen i planforslaget. 
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 Delområde L1 Flatmark sør 

 
Figur 19. Parallelføringen av veg, jernbane og Rauma elv, med sitt brede løp, gjennom delområdet. Den 
hvite bebyggelsen er sentrale visuelle element i landskapsrommet i den vestlige delen av delområdet 
(Google.com).  

  
Figur 20. Tunet på «hovedgården» sør er et avgjørende element i landskapsbildet (til venstre). 
Landskapsrommet ses vestover fra tunet, i bakgrunnen ses silhuetten av Kjerkjeura (til høyre). 

Tabell 11. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L1 Flatmark sør 
Verdivurdering: Delområde L1 Flatmark sør 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                       ▲ 
Delområdets komponenter og element med dyrket mark og gårdsbebyggelse, gir et godt 
totalinntrykk. De visuelle kvalitetene i landskapet er gode. Det er god balanse mellom helhet og 
variasjon, og Rauma elv er et sentralt visuelt element. Samlet gir de nevnte verdikritereiene middels 
verdi. 
 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til stor verdi, øvre del av skalaen mot svært stor verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                      ▲ 
Tiltaket berører den vestlige delen av delområdet, dagens veg beholdes stort sett som den 
er. På deler av strekningen tilføres ny adkomstveg, samt sykkelsti på nordsiden /sørsiden 
av hovedvegen. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep. Det nye tiltaket vil øke noe i 
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skalaen, men er fortsatt tilpasset skalaen i landskapet. Tiltaket vil berøre kantsonen til 
Rauma elv.  
Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring. 
 

 
Figur 21 viser alternativ 1 og 2. Den nye hovedvegen vil følge eksisterende strukturer og 
ligge parallelt og i samme høyde som dagens jernbane. All bebyggelse kan stå.  

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                ▲ 
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og ubetydelig endring ubetydelig miljøskade (0)  
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 Delområde L2 Nordre Flatmark 

  
 

     
Figur 22. Bildene øverst viser hvordan jernbanen skjermer gårdsbebyggelsen visuelt mot vegen og 
Rauma elv. Den visuelle nærheten mellom den eldre bebyggelsen og kampesteinene i Kjerkjeura er stor 
(nede til venstre). Landskapsrommet med dyrket mark, er skjermet fra infrastruktur i øvre del (nede til 
høyre).  

Tabell 12. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L2 Nordre Flatmark 
Verdivurdering: Delområde L2 Nordre Flatmark 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                                     ▲ 
Delområdets komponenter og element med dyrket mark og gårdsbebyggelse, gir et godt 
totalinntrykk. De visuelle kvalitetene i landskapet er gode. Bebyggelsen på Nordre Flatmark gård 
vurderes som et svært viktig nøkkelelement i delområdet. Kjerkjeura avgrenser delområdet mot vest 
og gir et stort særpreg til delområdet. Det er særlig god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet 
gir de nevnte verdikritereiene stor verdi på delområdet. 
 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til svært stor verdi, nedre del av skalaen til stor verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2 

                                                                            ▲ 
Tiltaket vil dominere noe over landskapets skala, dette vil medføre noe fragmentering. 
Innløsing av boligbebyggelsen på Nordre Flatmark gård vil bryte med landskapsbildets 
karakter i det vestlige landskapsrommet.  
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Påvirkningen vurderes som noe forringet, høyt på skalaen mot forringet. 
 

 
Figur 23 viser alternativ 1, alternativ 2 er tilsvarende for delområdet. Jernbanen flyttes 
nordover, men dagens veg blir liggende som i dag. Den nye hovedvegen forankres i 
dagens jernbane, i høyde og linjeføring. Samlet vil infrastrukturen få en bredde på opp 
mot 50 meter.  

 
3 

                                                                                                                               ▲ 
Øst i delområdet bygges vegen gradvis opp med en fylling mot landkar og bro over 
jernbanen. Fra vest ligger vegen på en stor fylling ut fra Kjerkjeura og over deler av den 
dyrkede marken. Jernbanen og dagens E136 blir liggende som i dag. Dette er det eneste 
alternativet som ikke innløser boligbebyggelsen på Nordre Flatmark gård.  
 
Broen bryter med flere formingsprinsipp for broarkitektur (se kapittel 8.2). Den er 
tilpasset dallandskapets komponenter og hovedretning, men er ikke forankret til terrenget 
i dalbunnen. Skjemmende terrenginngrep vil være eksponerte og ses fra flere deler av 
landskapsrommet, i kantsonen til Rauma elv og den dyrka marka nord for Nordre 
Flatmarkgård. 
 
Det nye vegtiltaket bryter i stor grad med landskapsbildets karakter med en 
vegkonstruksjon som løfter seg opp fra den relativt flate dalbunnen og dominerer over 
landskapets skala (høyde). Broen mangler forankring, landkarfyllingene demmer opp 
landskapet, skaper visuelle barrierer og fragmenterer landskapsrommet visuelt på en 
uheldig måte. Vegen danner et helt nytt skår i Kjerkjeura sett fra delområdet. 
 
Påvirkningen vurderes forringet. 
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Figur 24. Utklipp fra C-tegning viser bro med landkarfyllinger på alternativ 3. Spesielt den 
vestlige landkarfyllingen ut fra Kjerkjeura bryter i stor grad med terrenget i dalbunnen. 
Lys rød farge viser planlagt rigg- og anleggsområder. 
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Figur 25. Overstående bilder viser alternativ 3 sett fra ulike vinkler i landskapsrommet. 
Alternativ 3 blir en ny korridor gjennom delområdet. For østlig landkarfylling vil høyden 
være opp mot 10 meter høy. Avstanden i luftlinje mellom vegkant og bolighus er omtrent 
40 meter.  

 
4 

                                                                                                 ▲ 
Fra øst bryter vegen dagens linjeføring, og bygges gradvis opp med en fylling mot landkar 
og broen over jernbanen. Fra vest forankres broen i terrenget til Kjerkjeura. Jernbanen og 
dagens E136 blir liggende som i dag. Innløsing av boligbebyggelsen på Nordre Flatmark 
gård vil bryte med landskapsbildets karakter i det vestlige landskapsrommet. 
 
Broen bryter med flere formingsprinsipp for broarkitektur (se kapittel 8.2). Den er 
tilpasset dallandskapets komponenter og hovedretning, men er ikke forankret til terrenget 
i dalbunnen øst i delområdet. Det nye vegtiltaket bryter i stor grad med landskapsbildets 
karakter med en vegkonstruksjon som løfter seg opp fra den relativt flate dalbunnen og 
dominerer over landskapets skala (høyde). Vegen danner et nytt skår i Kjerkjeura sett fra 
delområdet. 
 
Terrenginngrepet til østlig landkarfylling vil særlig være eksponert fra Rauma elv og det 
østlige landskapsrommet med dyrket mark. Den mangler forankring, demmer opp 
landskapet, skaper visuelle barrierer og fragmenterer landskapsrommet visuelt på en 
uheldig måte. Broen er for kort mot øst, landkarfyllingen er ikke tilpasset elverommet og 
gir ikke rom til terskelen i elveløpet. Helning på terrenget er opp mot 1:1,5, og det er lite 
mulighet for terrengtilpasning med stor nærhet til elveløpet og jernbanen.  
 
Påvirkningen vurderes som forringet, høyt på skalaen mot sterkt forringet. 
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Figur 26. Utklipp fra C-tegning viser bro med landkarfyllinger ved alternativ 4. Den østlige 
landkarfyllingen mot elveløpet bryter i stor grad med terrenget i dalbunnen, skaper en 
visuell barriere. Lys rød farge viser planlagt rigg- og anleggsområder. 
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Figur 27. Overstående bilder viser alternativ 4 sett fra ulike vinkler, og tydeliggjør den 
visuelle barrierer veglinjen skaper gjennom landskapsrommet. Noen av bildene har rød 
bebyggelse på Nordre Flatmarkgård for å vise plassering av vegen i forhold til dagens 
bebyggelse. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2 

                                                                                         ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og sterkt forringet betydelig miljøskade (- -) 

3                                                                                                                                   ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og noe forringet  
svært alvorlig miljøskade (- - - -) 

4                                                                                                                ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -) 
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 Delområde L3 Kjerkjeura og Jetmundhølen 

  
Figur 28. Bildene viser det varierte og kuperte terrenget i delområdet. Det blokkete terrenget er sårbart 
og har skrinn vegetasjon. Ansamling av kampesteiner er i sterk kontrast til bakenforliggende 
landskapsrom med flat, dyrket mark (til høyre). Jernbanen skjærer seg gjennom kampesteinene med 
bratte skråninger (til venstre).  

Figur 29 viser Jetmundhølen med terrassering av dagens jernbane- og veglinje opp fra elveløpet. I 
bakgrunnen ses den høye ansamlingen av kampesteiner, Kjerkjeura.  

Tabell 13. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L3 Kjerkjeura og Jetmundhølen 
Verdivurdering: Delområde L3 Kjerkjeura og Jetmundhølen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                                      ▲ 
Delområdets komponenter og element med høye ansamlinger av kampesteiner, Rauma elv og dyrket 
mark, gir delområdet et svært stort særpreg. Det er særlig god balanse mellom helhet og variasjon, 
med de menneske- og naturskapte visuelle egenskapene. Samlet gir de nevnte verdikritereiene svært 
stor verdi, nedre del av skalaen til stor verdi. 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til svært stor verdi, på nedre del av skalaen mot stor verdi.  
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Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1 

                                                                                                 ▲ 
Jernbanen flyttes nordover og inn i terrenget gjennom delområdet. For å krysse under i en 
bro øst for dagens jernbanekryssing, blir det en større «skalk» mellom linjene. Nye og 
eksisterende jernbane- og veglinjer danner fire strukturer gjennom delområdet. Tiltaket 
vil gi et bredt anleggsbelte, som gir svært skjemmende terrenginngrep i sårbart terreng 
som ikke lar seg gjenskape /reparere. Jernbanebroen er plassert midt i de markante 
ansamlingene av kampesteiner og er ikke forankret til omgivelsene. Tiltaket har en god 
rytme i forhold til terrenget og kantsonen til Rauma elv blir ikke påvirket direkte. 
 
Inngrep i sårbart terreng er forsøkt minimert, skjæringsskråninga har helning 1:1,5. 
Anleggsbeltet strekker seg i minimum 10 meter ekstra ut fra skjæringstoppen for å gi rom 
for anleggsarbeid og sikring/fjerning av enkelte kampesteiner. Regulerte riggområder er i 
hovedsak på dyrket mark. 
 
Påvirkningen vurderes som forringet. 
 

 
Figur 30. C-tegningen viser stor bredde på anleggsbeltet og ervervet areal til vegformål 
(lys rød farge), gjennom det sårbare terrenget. (Se nordpil for riktig himmelretning). Lys 
rød farge viser planlagt rigg- og anleggsområder. 
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Figur 31. Overstående bilder viser alternativ 1 med store og skjemmende terrenginngrep 
gjennom den markante ansamlingen av kampesteiner. 

 
Figur 32. Overstående illustrasjon er sett fra Jetmundhølen, og viser tre parallelle 
linjeføringer i ulik høyde, dagens E136, ny E136 og ny jernbane. 
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2 

                                                                                                 ▲ 
Korridoren gjennom Kjerkjeura er relativt likt alternativ 1, jernbanen flyttes nordover 
gjennom delområdet. Vegen krysser under jernbanen i kulvert «midt» i den markante 
ansamlingen av kampesteiner. Området vil topografisk forankre en konstruksjon, men 
tiltaket gir svært skjemmende inngrep i sårbart terreng. Det vil bli vanskelig å etablere et 
naturtro terreng lik urmarkene rundt og over kulverten. En betongkulvert vil bli et 
fremmed element i det sårbare terrenget av kampesteiner. Strandsonen til elveløpet i 
Jetmundhølen bli påvirket noe mer enn ved alternativ 1. Tiltaket har en god rytme i 
forhold til terrenget, men den blir stivere enn i alternativ 1.  
Påvirkningen vurderes som forringet.  
 

 
Figur 33. C-tegninger viser noe smalere anleggsbelte og ervervet areal til vegformål ved 
alt. 2 enn 1, gjennom det sårbare terrenget. (Se nordpil for riktig himmelretning). Lys rød 
farge viser planlagt rigg- og anleggsområder. 

 
Figur 34. Overstående illustrasjon viser alternativ 2 med den brede korridoren veg og 
jernbane danner gjennom den markante ansamlingen av kampesteiner.  
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Figur 35. Overstående illustrasjon er sett fra Jetmundhølen, og viser tre parallelle 
linjeføringer i ulik høyde, dagens E136, ny E136 og ny jernbane. Alternativ skiller seg lite 
fra alternativ 1, men den går noe lenger nord i vestlig del av Jetmundhølen.  

 
3 

                                                                                              ▲ 
Den nye vegen skjærer seg gjennom den nordøstlig del av Kjerkjeura, uten forankring og 
fragmenterer terrengformen i to på en svært uheldig måte. Alternativet skaper en helt ny 
korridor gjennom dalbunnen. Tiltaket medfører skjemmende terrenginngrep, men disse 
blir mindre enn ved alternativ 1 og 2 når jernbanene ikke flyttes. Nordre Flatmarkgård, 
Rauma elv, jernbanen og dagens E136 blir liggende som i dag.  
Påvirkningen vurderes som forringet. 
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Figur 36. Overstående illustrasjoner viser alternativ 3 med ny korridor gjennom den 
østlige delen av delområdet. I den vestlige delen forankrer vegen seg til dagens jernbane.  

 
4 

                                                                                            ▲ 
Vegen blir det tredje skåret gjennom sørøstlig del av Kjerkjeura, den vil medføre en ny 
«skalk» vest for Nordre Flatmark. Tiltaket gir skjemmende terrenginngrep i sårbart 
terreng. Terrenginngrepet vil gripe inn i det høyeste partiet av Kjerkjeura, men ved å ligge 
høyere i terrenget reduseres terrenginngrepet og skalaen på tiltaket noe. Fra 
Jetmundhølen vil den nye veglinjen legge seg som en ny, høyere parallell struktur. Den 
fragmenterer ytterligere urmarken men er samtidig forankret i eksiterende infrastruktur. 
Kjerkjeura som en tverrgående terskel i landskapet vil reduseres, men en mer langstrakt 
form vil bli dominerende.  
Påvirkningen vurderes som forringet, lavt på skalaen mot noe forringet. 
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Figur 37. Overstående illustrasjoner viser alternativ 4, den fører til ytterligere 
fragmentering i østlig del, men forankres til jernbanen i vestlig del av delområdet. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1 

                                                                                                              ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -)  

 
2 

                                                                                                              ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -)  

 
3 

                                                                                                              ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -)  

 
4 

                                                                                          ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og noe forringet betydelig miljøskade (- -)  
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 Delområde L4 Skirimoen 

  
 

  
Figur 38. Delområdet er preget av ett mellomstort dyrket landskapsrom med gården Skirimoen som 
sentralt element (øverst til venstre). Den opprinnelige jernbaneundergangen er et viktig nøkkelelement 
i landskapsbildet (øverst til høyre). Delområdet deles visuelt i to av en høy jernbanefylling (nederst til 
vestre). Rauma elv danner et nytt markert landskapsrom med strand, øyer, kulper og stryk (nederst til 
høyre). 

Tabell 14. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L4 Skirimoen 
Verdivurdering: Delområde L4 Skirimoen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                                       ▲ 
Delområdets komponenter og element med ansamling av kampesteiner, Rauma elv, dyrket mark og 
gårdsbebyggelse, gir et spesielt godt totalinntrykk og de visuelle kvalitetene i landskapet er særlig 
gode. Det er særlig god balanse mellom helhet og variasjon med de menneske- og naturskapte 
visuelle egenskapene. Samlet gir de nevnte verdikritereiene stor verdi på delområdet. 
 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til svært stor verdi, nedre del av skalaen til stor verdi.   
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

                                                                                                  ▲ 
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1 Jernbanen flyttes nordover gjennom delområdet. Dette forsterker jernbanen som en 
visuell barriere og dens dominans over landskapsrommets skala. Broen vil i stor grad 
endre landskapsrommets karakter med skjemmende og bredt terrenginngrep (med 
anleggsbelte). Den markante avgrensingen av landskapsrommet punkteres med en ny 
åpen veglinje mot øst. 
Påvirkningen vurderes som forringet. 
 

 
Figur 39 viser alternativ 1 på Skirimoen, ny veg vil ligge på en opp mot 3 meter høy 
fylling, samt nærmere bebyggelsen enn dagens veg. 

 
2 

                                                                                                 ▲ 
Jernbanen flyttes nordover gjennom delområdet. Ved Skirimoen forankres ny veg i 
linjeføringen til jernbanen. Tiltaket vil dominere noe over landskapets skala, medføre 
(ytterligere) fragmentering og noe skjemmende inngrep, forsterke jernbanen som en 
visuell barriere, samt bryte med landskapsbildets karakter. Avstanden til 
gårdsbebyggelsen er lenger enn alternativ 1, men kortere enn alternativ 3 og 4 (der 
jernbanen ikke flyttes). Alternativ 2 gir en kortere omlegging av jernbanen enn alternativ 
1, omleggingen avsluttes i delområdet.  
Påvirkningen vurderes som forringet, høyt på skalaen mot sterk forringet. 
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Figur 40 viser alternativ 2 på Skirimoen. Dagens jernbaneundergang består og «forlenges» 
med en ny undergang mot nord.  

 
3/4 

                                                      ▲ 
Forbi Skirimoen forankres ny veg i linjeføringen til dagens jernbane mot nord. Den vil 
komme nærmere gårdsbebyggelse, forsterke jernbanen som en visuell barriere, samt 
dominere noe over landskapets skala 
Påvirkningen vurderes som forringet, høyt på skalaen mot sterk forringet. 

 
Figur 41 viser alternativ 4 (lik som alternativ 3) på Skirimoen.  

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1 

                                                                                                             ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -)  

 
2 

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

 
3/4 

                                                                                          ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og noe forringet betydelig miljøskade (- -)  
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 Delområde L5 Skiri 

 
Figur 42 viser landskapsrommet av dyrket mark rundt Skirigårdene, strødd med kampesteiner og små 
øyer med skog. 

  
Figur 43. Bildene viser nærheten mellom dyrket mark elveløpet til Rauma elv, med flere partier med 
stilleflytende vann (til venstre). Dagens parallelførte jernbane og veg splitter visuelt landskapsrommet i 
to.  

Tabell 15. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L5 Skiri 
Verdivurdering: Delområde L5 Skiri 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                                      ▲ 
Delområdets komponenter og element med spredte kampesteiner, Rauma elv, dyrket mark og 
gårdsbebyggelse, gir et spesielt godt totalinntrykk og de visuelle kvalitetene i landskapet er særlig 
gode. Nærheten mellom Rauma elv og dyrket mark utpeker seg spesielt. Det er særlig god balanse 
mellom helhet og variasjon, med de menneske- og naturskapte visuelle egenskapene. Samlet gir de 
nevnte verdikritereiene stor verdi på delområdet.  
 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til svært stor verdi, på nedre del av skalaen til mot stor verdi.  
Tiltakets påvirkning 
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Alternativ Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                                                   ▲ 
Alle alternativene vurderes som relativt like. Omlegging av jernbanen på alternativ 1 
avsluttes på dyrket mark øst på Skiri, men påvirkningen vurderes ikke som høyere totalt 
sett for delområdet. Det nye tiltaket vil føre til ytterligere fragmentering og visuelle 
barrierer i landskapsrommet rundt gårdsbygningene på Skiri. Den nye vegen vil ligge 
tettere opptil bebyggelsen, og vil dominere noe i skala. Øst i delområdet blir påvirkningen 
den sammen med økt skala og fragmentering, men skog vil gjøre tiltaket mindre 
eksponert. 
Påvirkningen vurderes som noe forringet. 
 

  
Figur 44. Jernbanen flyttes ikke, ny E136 utvides mot gårdsbygningene på Skiri, og det 
anlegges drifts- og lokalveger. Høyden på ny vege er lik som i dag. Illustrasjonen viser 
også mulige avbøtende tiltak - skjerming/støytiltak mot Skiri gård.   

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                                                         ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og noe påvirket betydelig miljøskade (- -) 
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 Delområde L6 Rygg 
 

  
Figur 45 . Bildene viser det smale landskapsrommet elveløpet danner. Det er stor nærhet mellom 
infrastruktur og elveløpet, store kampesteiner og flere stryk skaper et dramatisk elveløp.  

Tabell 16. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L6 Rygg 
Verdivurdering: Delområde L6 Rygg 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                                       ▲ 
Delområdets komponenter og element med et stort område med konserterte kampesteiner og Rauma 
elv, gir et spesielt godt totalinntrykk. De visuelle kvalitetene i landskapet er særlig gode og gir et stort 
svært særpreg til delområdet. Samlet gir de nevnte verdikritereiene stor verdi på delområdet.  
 
Siden aspektet forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, 
blir delområdet satt til svært stor verdi, på nedre del av skalaen til mot stor verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                                                                                ▲ 
Store deler av delområdet blir ikke berørt visuelt eller romlig av vegtiltaket. I den vestlige 
delen av planområdet med portalområdet, vil tiltaket medføre skjemmende 
terrenginngrep i sårbart terreng med ansamling av kampesteiner og karrig vegetasjon.  
Vegen vil heve seg over dagens veg i et eksponert område; virke som en stor visuell 
barriere, ha dårlig forankring og dominere noe over landskapets skala.  
Påvirkningen vurderes som forringet. 
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Figur 46 er et utsnitt fra siste C-tegninger. Det er usikkerhet rundt gjennomføring av 
tunnelpåhugget, og et større område er satt av i reguleringsplanen til anleggsområdet og 
skredsikring (rødt). Dette innlemmer også ansamlinger av kampesteiner som er svært 
sårbare for inngrep. 

 
Figur 47 viser tunnelpåhugget på Skiri. Den nye vegen bryter forankringen til jernbanen 
og krysser dagens E136 på en fylling med kulvert i retning mot tunnelpåhugget.  

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                                                                             ▲ 
Etter konsekvensvifta gir svært stor verdi og forringet alvorlig miljøskade (- - -) 
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  Delområde L7 Monge – Remmem 

 
Figur 48 viser delområdet med komponenter av dyrket mark og Rauma elv mellom skogsområder. 

 
Figur 49 viser gården Søre Monge med omkringliggende landskapsrom av dyrket mark (Google.com). 

  
Figur 50 viser gårdene på Remmem med omkringliggende landskapsrom av dyrket mark. 
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Tabell 17. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L7 Monge - Remmem 
Verdivurdering: Delområde L7 Monge - Remmem 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                                      ▲ 
Delområdets komponenter og element med skog, dyrket mark og gårdsbebyggelse, gir et godt 
totalinntrykk og de visuelle kvalitetene i landskapet er særlig gode. Det er god balanse mellom helhet 
og variasjon. Samlet gir de nevnte verdikritereiene stor til middels verdi på delområdet. 
 
Delområdet ligger i randsonene til Romsdalen landskapsvernområde. Siden aspektet 
forvaltningsprioritet slår inn i dette delområdet og det vurderes til å ha nasjonal verdi, blir delområdet 
satt til stor verdi, på øvre del av skalaen mot svært stor verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                                                                                  ▲ 
Den nye vegen er en ny vegkorridor øst i delområdet. Dette medfører visuell 
fragmentering av delområdet. Det vil bli noe skjemmende inngrep i skråningen mellom 
terrengplatåene. Ny linjeføring over den dyrkede marken nord for Søre-Monge vil derimot 
være eksponert og gi uheldig visuell fragmentering. Tunnelportalen på østsiden av 
Mongehammeren kan fremstå som et fremmed element i landskapsbildet og vil bli 
eksponert fra Remmem gård.   
Påvirkningen vurderes som forringet. 
 

 
Figur 51 viser tunnelportalen på Mongemoen med rasvoll, samt terrengtilpassing mellom 
den nye veglinjen og kanten på terrengplatået Mongemoen.   
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Figur 52 viser areal av planlagt rigg- og anleggsområdet (rødt) rundt tunnelportalen på 
Mongemoen. 

 
Figur 53 viser den nye veilinjen gjennom dyrket mark på Monge. 

Figur 54. Rasoverbygget på Monge dekkes med vegetasjon, så langt dette er mulig. Det vil 
bli en fjellskjæring over påhuggsflaten til tunnelportalen på Mongehammeren øst, 
illustrasjonen viser en oppbrytning tilpasset de andre klippene i fjellet over. Ura opp mot 
fjellfoten unngås i stor grad. Deler av den rektangulære betongportalen skal forblendes 
med naturstein. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                                                         ▲ 
Etter konsekvensvifta gir stor verdi og forringet betydelig miljøskade (- -)  
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Delområde L8 Kors - Medalen 

 
Figur 55 viser Kors kirke med omkringliggende landskapsrom av dyrket mark til venstre. På det 
skogkledde terrengplatået til høyre vil den nye veglinjen følge like sør for høyspentledningen. 

  
Figur 56 viser gaten mellom ansamlingen av bebyggelse på begge sider av vegen, landskapsrommene 
har større skala på Marstein (Google.com). 

  
Figur 57. Bildene viser Kors kirke (venstre) og deler av lysløypa på Mongemoen med Mongegjura i 
bakgrunnen (høyre).  
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Tabell 18. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L8 Kors - Medalen 

Verdivurdering: Delområde L8 Kors - Medalen 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                        ▲ 
Delområdets komponenter og element med dyrket mark og gårdsbebyggelse, gir et godt totalinntrykk 
og de visuelle kvalitetene i landskapet er gode. Det er god balanse mellom helhet og variasjon, 
ansamling av bebyggelse og Kors kirke gir delområdet særpreg. Samlet gir de nevnte verdikritereiene 
middels verdi, øvre del av skalaen mot stor verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                                                                                  ▲ 
Den nye vegen er en ny vegkorridor øst i delområdet, dette medfører visuell 
fragmentering av delområdet. Det vil bli skjemmende inngrep i skråningene mellom 
terrengplatåene, utenfor tunnelportalen og i anleggsområdet på terrengplatået Trømoen, 
selv om disse vil bli noe visuelt skjermet av skog.  
Påvirkningen vurderes som forringet. 
 

 
 

   
Figur 58. Overstående bilder viser tunnelportalen til Mongehammeren vest. Det er avsatt 
et stort anleggsområde (rødt) for blant annet skredtiltak og midlertidig masselagring. 
Tiltaket medfører skjemmende terrenginngrep som bryter med landskapsbildets karakter. 
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Figur 59 viser alternativene mot øst, med tunnelen gjennom Mongehammeren og 
landskapsrommet rundt Kors kirke. Terrengformene vil være lite eksponert i det store 
landskapsbildet, skjult bak vegetasjon og terreng.  

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                                                         ▲ 
Etter konsekvensvifta gir middels verdi og forringet betydelig miljøskade (- -)  
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Delområde L9 Marstein 

 
Figur 60 viser dagens veg gjennom det storskala landskapsrommet med dyrket mark (Google.com). 

Tabell 19. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L9 Marstein 
Verdivurdering: Delområde L9 Marstein 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                            ▲ 
Delområdets komponenter og element med dyrket mark og gårdsbebyggelse, gir et godt totalinntrykk 
og de visuelle kvalitetene i landskapet er gode. Det er god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet 
gir de nevnte verdikritereiene middels verdi. 
Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 
1/2/3/4 

                                                                   ▲ 
Den nye vegen vil fragmentere noen av de dyrkede arealene med en ny veglinje, i tillegg til 
eksisterende. Den slake linjeføringen vil kunne innordne seg de storskala 
landskapsformene, men den nye horisontalkurvaturen bryter noe med landskapsbildets 
karakter.  
Påvirkningen vurderes som noe forringet. 
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Figur 61 viser ny veg med ny linjeføring og kurvatur, samt dagens veg som transformeres 
til gang og sykkelveg i sørvest. 

Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++ 

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

 
1/2/3/4 

                                                                    ▲ 
Etter konsekvensvifta gir middels verdi og noe forringet noe miljøskade (-) 
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 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

 Sammenstilling av konsekvenser 
Tabell 20. Alternativ 1 

Delområde 
 

Lokalitet Verdi Påvirkning Konsekvens 

L1 Flatmark sør Stor verdi Ubetydelig 
endring 

Ubetydelig miljøskade (0) 

L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L3 Kjerkjeura og 

Jetmundhølen 
Svært stor verdi Forringet 

 
Alvorlig miljøskade (---) 

L4 Skirimoen Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 
L5 Skiri Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L6 Rygg  Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 
L7 Monge - Remmem  Stor verdi Forringelse Betydelig miljøskade (--) 
L8 Kors - Medalen  Middels verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L9 Marstein Middels verdi Noe forringet Noe miljøskade (-) 

 
Tabell 21. Alternativ 2 

Delområde 
 

Lokalitet Verdi Påvirkning Konsekvens 

L1 Flatmark sør Stor verdi Ubetydelig 
endring 

Ubetydelig miljøskade (0) 

L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L3 Kjerkjeura og 

Jetmundhølen 
Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 

L4 Skirimoen Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
 

L5 Skiri Svært stor verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L6 Rygg  Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 
L7 Monge - Remmem  Stor verdi Forringelse Betydelig miljøskade (--) 
L8 Kors - Medalen  Middels verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L9 Marstein Middels verdi Noe forringet Noe miljøskade (-) 
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Tabell 22. Alternativ 3 
Delområde 
 

Lokalitet Verdi Påvirkning Konsekvens 

L1 Flatmark sør Stor verdi Ubetydelig 
endring 

Ubetydelig miljøskade (0) 

L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi Sterkt 
forringet  

Svært alvorlig miljøskade  
(----) 

L3 Kjerkjeura og 
Jetmundhølen 

Svært stor verdi Forringet 
 

Alvorlig miljøskade (---) 

L4 Skirimoen Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L5 Skiri Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L6 Rygg  Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 
L7 Monge - Remmem  Stor verdi Forringelse Betydelig miljøskade (--)  
L8 Kors - Medalen  Middels verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L9 Marstein Middels verdi Noe forringet Noe miljøskade (-) 

 
Tabell 23. Alternativ 4 

Delområde Lokalitet Verdi Påvirkning Konsekvens  
L1 Flatmark sør Stor verdi Ubetydelig 

endring 
Ubetydelig miljøskade (0) 

L2 Nordre Flatmark Svært stor verdi Forringet  Alvorlig miljøskade (---) 
L3 Kjerkjeura og 

Jetmundhølen 
Svært stor verdi Forringet Betydelig miljøskade (--)  

L4 Skirimoen Svært stor verdi Noe forringet Betydelig miljøskade (--) 
L5 Skiri Svært stor verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L6 Rygg  Svært stor verdi Forringet Alvorlig miljøskade (---) 
L7 Monge - Remmem  Stor verdi Forringelse Betydelig miljøskade (--)  
L8 Kors - Medalen  Middels verdi Forringet Betydelig miljøskade (--) 
L9 Marstein Middels verdi Noe forringet Noe miljøskade (-) 
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Tabell 24. Avveining og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Landskapsbilde for hele linjen 
mellom Flatmark og Marstein, etter tabell 6-4 i håndbok V712.  
LANDSKAPSBILDE 
Delområder Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
L1 Flatmark sør  0 0 0 0 0 
L2 Nordre Flatmark 0 -- -- ---- --- 
L3 Kjerkjeura og 
Jetmundhølen 

0 --- --- --- -- 

L4 Skirimoen 0 --- -- -- -- 
L5 Skiri 0 -- -- -- -- 
L6 Rygg 0 --- --- --- --- 
L7 Monge - Remmem 0 -- -- -- -- 
L8 Kors - Medalen 0 -- -- -- -- 
L9 Marstein 0 - - - - 
Avveining  Delområdene fra og med Flatmark sør til Rygg, veier tyngst i 

vurderingen på grunn av Romsdalen landskapsvernområde. 
Samlet vurdering  0 Stor negativ 

konsekvens 
Stor negativ 
konsekvens 

Svært stor 
negativ 

konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Rangering  1 4 2 5 2 
Forklaring til rangering  Relativt likt 

alternativ 2 og 4. 
Alternativet gir 

alvorlig 
miljøskade til tre 

delområder 

Relativt likt 
alternativ 1 og 4. 
Alternativet gir 

alvorlig miljøskade 
til to delområder 

Alternativet gir 
svært alvorlig 
miljøskade til 
delområde L2 

Relativt likt 
alternativ 1 og 2. 
Alternativet gir 

alvorlig miljøskade 
til to delområder 

 
Det beste for landskapsbildet er å beholde dagens situasjon, slik det ble vernet. Alle 
alternativene treffer delområder med svært stor verdi. Alternativene gir stor- eller svært stor 
negativ konsekvenser, det vil si «flere alvorlige konfliktpunkter for temaet». 
 
Kapittel 6.4.8 i V712 beskriver hvordan synlighet av tiltaket og visuelle brudd i 
landskapsøkologiske sammenhenger /strukturer kan vektlegges i avveining mellom 
alternativer. Ved vurdering av synlighet er avstand til tiltaket vesentlig, samt hvor mange 
som kan se tiltak som påvirker landskapsbildet negativt. Ved landskapsøkologiske 
sammenhenger /strukturer forstås at disse bør være av verdi for landskapsbildet og sårbare 
for påvirkning fra tiltak. 
 
Alternativ 2 sammenlignet med alternativ 4: Alternativene kommer likt ut i rangering, men 
de gir negative konsekvenser i ulike delområder og på ulike måter. Alternativ 2 medfører et 
bredt brudd i den sårbare og visuelle landskapsøkologiske sammenhengen, Kjerkjeura. Det 
vurderes at alternativ 4 i noe grad følger dagens vegkorridor. Broen på Nordre Flatmark i 
alternativ 4 er svært eksponert (synlig) i landskapsbildet. Konstruksjon og store 
landkarfyllinger skaper visuell barriere og fragmentere landskapsrommet. 
 
Alternativ 1 sammenlignet med alternativ 2: Alternativene gir et bredt og svært skjemmende 
inngrep i den sårbare Kjerkjeura. Tiltakene blir større grunnet flytting av jernbanen. Det 
vurderes at alternativ 2 i stor grad følger dagens vegkorridor gjennom Kjerkjeura. Alternativ 
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1 følger i noe grad dagens korridor. Alternativ 1 rangeres lavere enn alternativ 2 på 
Skirimoen, vegen er lavere, men kommer nærmere bebyggelsen. Den nye jernbanebroa gir 
skjemmede inngrep mot ansamlingen av kampesteiner. 
 
Alternativ 3: Tiltaket er ikke forankret, medfører uheldig fragmentering av den visuelle 
landskapsøkologiske sammenhengen Kjerkjeura, bryter i stor grad med landskapsbildets 
karakter og medfører svært skjemmende inngrep. Det vurderes at alternativet visuelt er en 
ny vegkorridor gjennom Kjerkjeura.  
 
Det er usikkerhet til anleggsfasen i prosjektet med tanke på bredden på anleggsbeltet 
gjennom ansamlinger av kampesteiner som Kjerkjeura med tanke på; behov for 
anleggsveger utenfor ny veglinje, helning på skjæringsskråninger og evt. behov for sikring 
av store kampesteiner. 
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 Konsekvenser i anleggsperioden 
Verdier innen det visuelle, landskapsbildet vil i stor grad påvirkes negativt under 
anleggsgjennomføringen. Det er i reguleringsfasen ikke vurdert som nødvendig med 
midlertidige, skadereduserende tiltak for å bøte på konsekvensene for landskapsbildet i 
anleggsfasen.  
 
Dyrket mark vil flere steder bli brukt som midlertidige rigg- og anleggsområder, matjorda 
lagres midlertidig i lave ranker innenfor samme området. Skog og bunndekker vil fjernes i og 
rundt vegtraseen og på riggområdene Mongemoen og Trømoen, toppmassene lagres 
midlertidig i lave ranker innenfor samme område. Gjennom ansamlinger av kampesteiner er 
det ønskelig at anleggsvirksomhet skjer fra ny vegkorridor, sprengmassene skal benyttes 
direkte i veglinjen.  
 
Tiltaket vil medføre arealbeslag utover selve tiltaket, dette er regulert som rigg – og 
anleggsområde. Anleggsarbeidet foregår i et område med store /svært store 
landskapsverdier. I anleggsfasen er det viktig å sikre sårbare verdier som for eksempel 
kampesteiner mot unødvendig inngrep og anleggstrafikk. I den videre deltajeringen av 
prosjektet må det lages en mer restriktiv massehåndteringsplan /rigg– og marksikringsplan 
som blant annet avklarer plassering av anleggsveger.  

 Vurdering av midlertidige masselager 
Det er i verneforskrift for Romsdalen landskapsvernområde gitt forbud mot uttak, 
mellomlagring og deponering av masser innenfor verneområdet (§3, pkt. 1.1). For sone B er 
det åpnet for at forvaltningsmyndighet kan gi tillatelse til dette etter søknad (§3, pkt. 1.3, o). 
Det presiseres i forvaltningsplanen at det ikke kan gis tillatelse til deponering, 
mellomlagring eller masseuttak i eller like ved kulturminner. Mellomlagring innenfor 
verneområde må inngå som del av dispensasjonssøknad som skal behandles av 
forvaltningsmyndighet.  
 
Masser fra tunnel skal benyttes i veglinja, og det er derfor ikke planlagt permanent 
masselager innenfor området. Det vil gå med store mengder masser i å bygge 
rassikringsvoller og overfylling av tunnelportaler, og det regnes derfor ikke å bli 
masseoverskudd. Med bakgrunn i overstående avsnitt er det i planen lagt opp til at 
mellomlagring av masser i all hovedsak skal skje utenfor vernegrensene, på Monge og 
Marstein. Mongemoen ligger i buffersonene til landskapsvernområde og det må derfor vises 
særskilt aktsomhet her. Det vurderes at de flate, sandholdige terrenget i stor grad kan 
tilbakeføres lik eksisterende, og det ligger skjermet i skog fra store deler av 
landskapsrommet.  
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 Usikkerhet  
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en konsekvensutredning. For fagtema landskapsbilde 
vil det på et reguleringsplannivå være usikkerhet ved utforming sideområdene til tiltaket og 
konstruksjoner, samt mulig vegetasjonsetablering.  

Det er usikkerhet til hvor stor permanent skade anleggsperioden vil påføre landskapsbildet. 
Omfang og type bruk av rigg- og anleggsområdet i denne planfasen er usikkert. Det er 
usikkerhet knyttet til bredde og grad av transformasjon på anleggsbeltet gjennom 
ansamlinger av kampesteiner som Kjerkjeura med tanke på; behov for anleggsveger utenfor 
ny veglinje, helning på skjæringsskråninger og evt. behov for sikring av store kampesteiner. 
Rett massehåndtering er også en viktig forutsetning for god reetablering og restaurering av 
arealer som blir midlertidig påvirket av anlegget, og som det er usikkerhet rundt på dette 
tidspunktet.  
 
Det er usikkerhet knyttet til gjennomføring av påhuggsflater for tunnel. Dette gjelder 
spesielt påhuggsflatene på Skiri og Monge, der et diagonalt tverrsnitt i forhold til veglinja, er 
ønskelig for å redusere inngrep i overstående terreng. På grunn av stor usikkerhet for 
tunnelpåhugget på Skiri, er det satt av et stort «bufferområde» i reguleringsplanen til 
anleggsområdet og skredsikring. 

 Skadereduserende tiltak  
Ifølge KU-forskriften §23 skal KU beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, 
begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadeverknader for miljø og 
samfunn både i bygge- og driftsfasen.  
 
Skadereduserende tiltak deles i to kategorier, beskrevet i de to understående kapitlene. 
Kapittel 8.2 foreslår tiltak som ikke inngår i utredningen. Kapittel 8.1 beskriver 
skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som 
er en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen. En mer omfattende 
beskrivelse av tiltakene er gitt i planbeskrivelsen kapittel 8.3 Ytre miljøplan (YM-plan) for 
byggefasen, og krav er satt i reguleringsbestemmelsene. 
 
I videre detaljering av tiltaket skal det utarbeides massehåndteringsplan /rigg- og 
marksikringsplan og miljøoppfølgingsplan /ytre miljø-plan (YM-plan). En YM-plan beskriver 
krav til miljømål, vurderer miljørisiko og tiltak for å redusere skader på miljøet.  
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 Permanent situasjon 

 Terrengtiltak og vegetasjon  

- Begrense inngrep i sårbart terreng som ansamlinger av kampesteiner, gjennom bratte 
skråninger (> 1:1,5). Tilstrebe å beholde blokker i skjæringene utenfor sikkerhetssonen. 
Anleggsområder som inkluderer ansamlinger av kampesteiner benyttes på en mest mulig 
skånsom måte, der inngrep i de mest sårbare områdene vurderes opp mot nødvendighet. 

- Tilpasse «skalker» mellom infrastrukturlinjene, slik at rester mellom linjene tilpasses 
omkringliggende urmarker på en mest mulig skånsom måte.  

- Tilpasse tilsåing og revegetering etter område, skog, dyrket mark eller ansamling av 
kampesteiner. Tilstrebe naturlig revegetering der vegetasjonene skrinn og mangfoldig. 

- Forbedre vegmiljøet på dagens E136 der denne tas ut som europaveg, i samarbeid med 
fagmiljø kulturmiljø. 

- Tilpasning av fyllinger mot dyrket mark. Dyrket mark reetableres inn til veglinjen, og nye 
strukturer av dyrkede areal dannes om nødvendig. Reetablering av kulturmark/dyrka mark 
etter anleggsgjennomføring. 

- Terrengforming av skredtiltak, tunnelportaler og sideterreng formgis lik stedegne terreng- og 
landskapsformer. Terrengtiltak settes i stand med naturlig revegetering eller tilsåing, og evt. 
vegetasjon for tilrettelegging for vilttrekk.  

- Skogs, og driftsveger tilpasses i størst mulig grad til terrenget. 

 Konstruksjoner:  

- Støytiltak gjennom lokalt skjermede uteplasser, kampesteiner, terrengformer, fasadetiltak og 
vegrekkverk/brorekkverk med skjermer. Støyskjermer langsmed veg unngås. 

- Utforming av ny jernbanebro på Skirimoen må tilpasses steinverksarbeidene på dagens 
jernbaneundergang og ansamling av kampesteiner. 

- Broer tilpasses landskapet. Materialer og utforming på brokar og søyler tilpasses stedet og 
landskapet. Se forprosjekt konstruksjoner bro.  

- Skråstilte tunnelpåhugg når det kan minimere inngrep. Tilpasse påhuggsflaten til 
omkringliggende terreng og naturlige bruddretninger i fjellet. På Monge skal ferdsel av vilt 
sikres gjennom eller forbi påhugget. 

 Anleggsfasen 

- Før anleggsstart gjøres det en detaljkartlegging i samarbeid med entreprenør for å finne 
enkelte trær og kampesteiner som kan bevares innenfor anleggsbeltet. Verdier sikres fysisk i 
terrenget for å unngå unødvendig inngrep og redusere faren for uønskede hendelser. 

- Kantsoner langs vassdrag skal opprettholdes så langt som mulig.  

- Det lages en detaljert plan for revegetering. Stedegne masser som er fri for fremmede arter og 
åkerugras skal gjenbrukes. 

- Det lages en detaljert plan for massehåndtering. Kjøring i terrenget må holdes til et minimum 
og plassering av anleggsveger skal avklares gjennom en rigg- og marksikringsplan. 
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 Forslag til skadereduserende tiltak som ikke inngår i utredningen 

Den andre typen skadereduserende tiltak som beskrives i dette kapittelet, kan være aktuell 
for å redusere negative verknader ytterligere. Disse tiltakene inngår ikke i 
kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativene. 
 
Aktuelt skadereduserende tiltak som ikke inngår i utredningen, er lengre bro på Nordre 
Flatmark ved alternativ 4. En lengre bro (akvedukt) mot øst, vil redusere barrierevirkning, 
skala og terrenginngrep på tiltaket. Økt lengde på bro ved Nordre Flatmark, vil i større grad 
innordne seg terrengformene i dalbunnen og få en bedre arkitektonisk utforming. Fare for 
setninger minimaliserer forming av landkarfylling mot øst for å bedre tilpasning til stedet.  
 
Generelle formingsprinsipper for broer er blant annet:  

• Lange broer bør ha en linjeføring som er tilpasset landskapets retninger. Landskapsrommet bør gå 
kontinuerlig under broa.   

• Broa bør forankres i naturlige høydedrag i terrenget, fyllinger kan formes som en naturlig del av 
landskapet (helst > 1:2).  

• Unngå demning i landskapet, med lange fyllinger som ikke er forankret i landskapet.  

• Unngå lavere sideterreng rundt det ene landkaret, dette gjør at det ser ut som broa har falt 
ned. Dette forsterkes om broa er hellende i lengderetning.   
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Vedlegg – registreringskategorier med betydning for delområder 

Tabellene brukes til å fastsette landskapsbildets karakter for hvert delområde. Skjemaet er hentet fra 
V712, tabell 6-15.   
 
Delområde 1 Flatmark sør Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 

Svært viktig - Avgjørende 
Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Svakt hellende dalbunn Viktig 
Romlige egenskaper Dyrket mark Avgjørende 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv, stilleflytende Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelement   
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark 

/rommet 
Viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, Rauma elv, 
infrastruktur og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanene og E136, rettlinjet Mindre viktig 
Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

Dyrket mark Viktig 

Menneskeskapte nøkkelelement Gårdsbruk Svært viktig 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 

 

Delområde 2 Nordre Flatmark  Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Svakt hellende dalbunn, med 

ytterkant av Kjerkjeura 
Svært viktig 

Romlige egenskaper Dyrket mark Avgjørende 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv, stryk Svært viktig 

Naturskapte nøkkelelement Kjerkjeura – særegenhet og 
romskapende 

Avgjørende 

Vegetasjon Avgrenser dyrket mark 
/rommet 

Viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, Rauma elv, 
infrastruktur og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanene og E136 Mindre viktig 
Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

Dyrket mark Viktig 

Menneskeskapte nøkkelelement Gårdsbruk Svært viktig 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 
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Delområde 3 Kjerkjeura og Jetmundhølen Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Flat dalbunn og Kjerkjeura med 

flere høye ansamlinger av 
kampesteiner 

Avgjørende 

Romlige egenskaper Omkringliggende områder, som 
Rauma elv og den dyrkede 
marken i nord 

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv med stryk og kulper Avgjørende 

Naturskapte nøkkelelement Jetmundhølen Svært viktig 
Vegetasjon Mangfoldig, åpen og karrig Viktig 
Arealbruk Kontraster og variasjon: 

naturpreg, Rauma elv, dyrket 
mark og infrastruktur 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanene og E136, med 
kurvatur 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

  

Menneskeskapte nøkkelelement   
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 

 

Delområde 4 Skirimoen Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Flat dalbunn og ansamlinger og 

spredte kampesteiner 
Avgjørende 

Romlige egenskaper Dyrket mark og Rauma elv Avgjørende 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv med stryk og kulper Avgjørende 

Naturskapte nøkkelelement   
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark / 

rommet. Kulturpåvirket og 
mangfoldig, åpen og karrig 

Viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, Rauma elv, 
infrastruktur og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanen og E136, og 
jernbaneundergangen 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

Gårdsbruk Svært viktig 

Menneskeskapte nøkkelelement Gårdsbruk Avgjørende 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 
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Delområde 5 Skiri Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Svakt hellende dalbunn og 

ansamlinger og spredte 
kampesteiner 

Avgjørende 

Romlige egenskaper Dyrket mark og Rauma elv Avgjørende 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv  Avgjørende 

Naturskapte nøkkelelement   
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark / 

rommet. Kulturpåvirket og 
mangfoldig, åpen og karrig 

Svært viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, Rauma elv, 
infrastruktur og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanen og E136, rettlinjet Mindre viktig 
Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

Gårdsbruk Svært viktig 

Menneskeskapte nøkkelelement Gårdsbruk Avgjørende 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 

 
 

Delområde 6 Rygg Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Kupert, ansamlinger av 

kampesteiner 
Avgjørende 

Romlige egenskaper Rauma elv  Viktig 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv med stryk og kulper Avgjørende 

Naturskapte nøkkelelement Årstallsteinen Viktig 
Vegetasjon Mangfoldig, åpen og karrig. 

Innslag av mye gran 
Viktig 

Arealbruk Ensartet naturpreg: naturpreg, 
Rauma elv og infrastruktur 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanene og E136,  Mindre viktig 
Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

  

Menneskeskapte nøkkelelement   
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 
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Delområde 7 Monge - Remmem Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Flat dalbunn med terskler som 

gir to nivåer 
Avgjørende 

Romlige egenskaper Dyrket mark og Rauma elv. 
Mongehammeren er romlig 
avgrensing mot vest 

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Rauma elv  Avgjørende 

Naturskapte nøkkelelement Mongehammeren Svært viktig 
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark / 

rommet. Kulturpåvirket og 
mangfoldig, åpen og karrig 

Svært viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, Rauma elv, 
infrastruktur og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur Jernbanen og E136 Mindre viktig 
Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

  

Menneskeskapte nøkkelelement Gårdsbruk Avgjørende 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 

 
 

Delområde 8 Kors - Medalen Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig -Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Flat dalbunn med terskler som 

gir ulike nivåer 
Avgjørende 

Romlige egenskaper Dyrket mark. Mongehammeren 
er romlig avgrensing mot øst 

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

  

Naturskapte nøkkelelement Mongehammeren Svært viktig 
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark / 

rommet. Kulturpåvirket og 
mangfoldig, åpen og karrig 

Svært viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, infrastruktur 
og skog 

Svært viktig 

Byform og arkitektur E136 og jernbanen. Spredt 
bebyggelse langs E136 

Avgjørende 

Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

  

Menneskeskapte nøkkelelement Kors kirke Avgjørende 
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 
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Delområde 9 Marstein Uvesentlig - Mindre viktig - Viktig - 
Svært viktig - Avgjørende 

Kategori Omtale Betydning  
Topografisk hovedform Svakt kupert dalbunn, en liten 

terskel som gir to nivå i nord 
Svært viktig 

Romlige egenskaper Dyrket mark.  Svært viktig 
Naturskapte visuelle 
egenskaper 

  

Naturskapte nøkkelelement   
Vegetasjon Avgrenser dyrket mark / 

rommet.  
Mindre viktig 

Arealbruk Kontraster og variasjon: dyrket 
mark, gårdsbruk, infrastruktur 
og skog 

Viktig 

Byform og arkitektur E136 og spredt bebyggelse 
langs E136 

Viktig 

Menneskeskapte visuelle 
egenskaper 

  

Menneskeskapte nøkkelelement   
Fastsatt karakter for 
landskapsbildet 

Se fagtema KU 
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