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side 3 – Konsekvensutredning landskapsbilde

1 Forord
Som en del av Statens vegvesens arbeid med detaljreguleringsplan for strekningen E136
Stuguflåten-Raudstøl er det gjennomført konsekvensutredninger for både prissatte og ikke
prissatte konsekvenser. Nordplan AS har vært prosjektansvarlig for gjennomføring av
utredningene. Heidi Hansen har vært prosjektansvarlig i Nordplan, mens Gisle Fossen har vært
prosjektansvarlig i Statens vegvesen. Konsekvensutredningen for landskapsbilde er utført av fysisk
planlegger Halvard V. Straume og landskapsarkitekt David Lawford .

2 Bakgrunn
E136 mellom Dombås og Ålesund er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale
østlandsområdet og nordre del av Vestlandet. Frå Raudstøl øvst i Romsdalen til Stuguflåten, om lag
1,5 km inn i Oppland fylke, har store kjøretøy problem med å holde farten opp i de bratte
stigningene. Det er ikke mulig å kjøre forbi på en sikker måte. Om vinteren gjør kombinasjonen
bratte stigninger og krappe kurver at store kjøretøy kan ha problem med å komme opp bakkene.
Formålet med planarbeidet er derfor å etablere en 3-feltsveg med forbikjøringsfelt (krabbefelt).
I planprogrammet til reguleringsplanen er det stilt krav om at forhold knyttet til landskapsbildet og
reiseopplevelse skal vurderes i konsekvensutredningen.

3 Utredningskrav for landskapsbildet i planprogram
Av planprogrammet er det fastsatt at utredningen for landskapsbildet skal beskrive, illustrere og
kartfeste landskapstyper, fysiske strukturer, verdier og sårbarhet for ytterligere veginngrep. Mulige
avbøtende tiltak skal beskrives.

Forhold som skal kartlegges/utdypes innenfor landskapsbilde er:
- Landskapets karakter og skala, landform/terrengform
- Synlighet (fjern- og nærvirkning)
- Vegetasjon, vannelementer, bebyggelse og andre viktige element
- Konsekvenser og ulemper i anleggsfasen
- Eventuelle avbøtende tiltak

Forhold som skal kartlegges/utdypes innenfor tema reiseopplevelse er:
- Vegen sin linjeføring
- Opplevelseskvalitet
- Referansepunkter, rytme, veksling og variasjon
- Opplevelse av særpreg eller spesielle karaktertrekk
- Konsekvenser og ulemper i anleggsperioden
- Eventuelle avbøtende tiltak
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side 4 – Konsekvensutredning landskapsbilde

4 Metode
•
•
•
•
•

Befaring og registrering i felt.
Avgrensing av influensområdet.
Omfang- og konsekvensutredning etter handbok V712 – Konsekvensanalyser.
Analyse av reiseopplevelse
Omtale av mulige avbøtande tiltak

Metoden går ut på å kartlegge landskapsmessige konsekvenser av et tiltak. I utredningen vurderes
først landskapets verdi i dag. Videre vurderes omfanget av et eventuelt tiltak. Dette danner
grunnlaget for en endelig vurdering av konsekvenser. Landskapets verdi og tiltakets omfang
vurderes på en skala:
1. Landskapets verdi (skala: liten – middels –stor)
2. Omfang av tiltaket (skala: stort positivt omfang – stort negativt omfang)
Verdivurdering
Utgangspunktet for verdivurderingen er at landskap
som er vanlig for regionen, får middels verdi. For å
kunne skille de ulike alternativene fra hverandre har
en i denne temarapporten også tatt hensyn til
landskapet sin evne til å tåle, samt absorbere et
inngrep. Noen landskapstyper er mer sårbare enn
andre avhengig av topografi, skala, landskapslinjer og
arealbruk.
Figur1: Inndeling i verdisoner på verdikart

Liten verdi
Liten til middels verdi
Middels verdi
Middels til stor verdi
Stor verdi

Omfang av tiltaket
Omfanget av tiltaket er avhengig av den fysiske utformingen av veganlegget, samt eksponeringen
av vegen i forhold til omgivelsene. Omfanget er avhengig av om tiltaket er i en skala som
harmonerer med landskapet, om det har en visuell forankring i landskapet, og om inngrepet fører
til skjemmende sår i terrenget. Omfanget av et tiltak vurderes på en skala. Skalaen som er lagt til
grunn i dette arbeidet er hentet fra Statens vegvesen sin håndbok V712 (se figur 2).

Figur 2: Skala som legges til grunn for å vurdere tiltakets omfang.
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side 5 – Konsekvensutredning landskapsbilde

Reiseopplevelse
Reiseopplevelse er definert som den reisende sin opplevelse sett fra vegen. Det er mest
hensiktsmessig at reiseopplevelse blir vurdert for hele strekningen samlet. Det skal vurderes om
den nye strekningen totalt sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse enn avlastet veg, og hvor
mye bedre eller dårligere reiseopplevingen blir samlet sett (kilde: Statens vegvesen sin Håndbok
V712).

Konsekvens
Med konsekvens menes de
fordeler og ulemper et
definert tiltak vil medføre i
forhold til sammenlikningsalternativet
(0-alternativet), som er
dagens situasjon.
Konsekvensvurderinger blir
markert på en nidelt skala fra
meget stor negativ (----) til
meget stor positiv
konsekvens (++++).
Konsekvenser for et
miljø/område kommer frem
ved å sammenstille verdi og
omfang.
Konsekvensvifta i figur 2 er
en matrise som viser
konsekvenser ut fra gitt verdi
og omfang.

Figur 3: Konsekvensvifte, (kilde
SVV handbok V712).
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5 Alternativ som skal utredes
5.1 Alternativ 0 – dagens situasjon
0-alterantivet er referansealternativet i utredningen, og er en vurdering av dagens situasjon uten
gjennomføring av tiltak. Strekningen som skal vurderes er E136 fra Raudstøl i Rauma kommune og
opp til Stuguflåten i Lesja kommune. Dagens veg har to kjørefelt og skiltet hastighet på 80 km/t.

Figur 4: Rød linje viser vegstrekningen som er tenkt utbedret. Illustrasjonen er hentet fra planprogrammet.

5.2 Alternativ 1 – 3-feltsveg med forbikjøringsfelt (krabbefelt)
Alternativ 1 er en utbedring av dagens trase. I dag har store kjøretøy problemer med å holde farten
oppe i det bratte stigningene. Vinterstid forsterkes dette problemet på grunn av en stigning og
krappe kurver. Det er ikke mulig å kjøre forbi på en sikker måte. Alternativ 1 legger derfor opp til 3feltsveg med forbikjøringsfelt (krabbefelt). Vegstandarden er en H2 veg. Det vil gi to felt i
sørgående retning, forsterket midtoppmerkning og totalvegbredde på12,25 meter.

Figur 5: Tverrprofil H2 med forbikjøringsfelt, vegbredde 12,25 meter (mål i m)
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6 Sammendrag
Planarbeide omhandler en delstrekning langs E136. Europavegen omtales ofte som eksportvegen,
og er det viktigste vegsambandet mellom østlandsområdet og nordre del av Vestlandet.
Strekningen har en ÅDT på 1700 i Rauma og 1678 i Lesja, av disse er om lag 28 % lange kjøretøy.
Sommerdøgntrafikken er betydelig høyere en årsdøgntrafikken på grunn av turisme. I de øvre
delene av Romsdalen til Stuguflåten har store kjøretøy problemer med å holde farten oppe i de
bratte stigningene. Det er ikke mulig å kjøre forbi på en sikker måte. Kombinasjonen bratte
stigninger og krappe kurver medfører at enkelte større kjøretøy har problemer med å komme opp
bakke på vinterstid.
For å imøtekomme utfordringene på strekningen er det foreslått å utbedre vegen til en H2 veg
med 3 kjørefelt. Der det ene kjørefeltet vil fungere som et krabbefelt. Det er også foreslått å rette ut
enkelte kurver for gi bedre oversikt.
Influensområdet er det området et tiltak er vurdert å kunne berøre. I utredningen av
landskapsbildet starter influensområdet nede ved Raudstøl og strekker seg opp til Stuguflåten. Mot
øst og vest grenser influensområdet til vegetasjonsbelter og terrengformasjoner. Videre er
influensområdet delt inn i delområder. Delområdene er gitt ulik verdi. Deretter er det vurdert hvor
stor omfang tiltaket vil ha for de enkelte delområdene. Verdi og omfang er deretter sammenstilt i
en konsekvensvifte som fremgår av statens vegvesen sin håndbok V712. I denne sammenstillingen
vil en få ut en konsekvens for det enkelte delområde. I tabellen under fremgår konklusjonene fra
utredningen.

Delområde

Verdi

Omfang

Konsekvens
-

Jordbruksareal

Middels verdi

Lite negativt

Markdekke

Middels verdi

Lite til middels negativt

Bosetning/gardstun

Middels verdi

Lite negativt

-

Elv/elvekant

Middels til stor verdi

Intet til lite negativt

0

Veg, jernbane og industri

Liten verdi

Intet negativt

0

-/--

I tillegg til vurdering av delområdene er reiseopplevelsen og konsekvenser i anleggsperioden
vurdert. For reiseopplevelsen er det vurdert at det foreslåtte tiltaket vil få en ubetydelig til litt
positiv konsekvens. De utslagsgivende forholdene her er økt trygghetsfølelse og planer om stoppplasser og/eller utsiktspunkt langs strekningen. Dette vil være et tilbud som mangler i dag.
I anleggsfasen vil det være nødvendig å avsette et anleggsbelte til byggeperioden. Innenfor dette
beltet er det påregnelig at det vil være nødvendig med tiltak enkelte steder som fører til varig
endring av landskapet. Men etter istandsetting og revegetering vil disse landskapsendringene
være mindre synlige.
Samlet er tiltaket vurdert til å gi en liten negativ konsekvens for landskapsbildet.
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7 Landskapsbildet
7.1 Landskapsrom
Strekningen Raudstøl-Stuguflåten ligger i overgangen mellom Romsdalen og Lesja. Dalføret har en
glasial grunnform. Ved Raudstøl og sørover har elva Rauma enkelte steder fosser og stryk. Dalen
åpner seg gradvis etterhvert som en nærmer seg Stuguflåten, og dalføret får en tydeligere U-form.
Også i de øvre delene av dalføret har elva enkelte steder gravd seg inn i landskapet slik at det er
dannet juvformasjoner. De naturlige skjæringene skrår diagonalt over dalen og danner terskler for
elveløpet. Fossene der Ulvåa møter Rauma og Stuguflåtbrua er viktige landskapselement for den
reisende gjennom landskapet. Lisidene opp fra dalbunnen er relativt bratte, men med avrunnede
fjelltopper. Oppe ved Stuguflåten åpner landskapet seg og har et ravinepreg som går over i
høyfjellslandskap.

Figur 6 og 7: Bilde av landskapet i retning Kleivhølen og Brulia til venstre. Landskapet ved Stuguflåten er vist til
høyre. Foto: Nordplan AS

Tiltaket som er foreslått ligger innenfor to store landskapsrom. Rommene er avgrenset av lisidene i
dalføret. Det ene landskapsrommet ligger i den øvre delen av Romsdalen. Det andre
landskapsrommet ligger ved Stuguflåten og avgrenses av Rånåkollen, Grønhøa og Brøstkampen.
Romsdalen er med de høye fjellene et storskalalandskap.
Innenfor landskapsrommene er det spredt bosetting/bebyggelse. Gårdsbruk og dyrket mark
danner åpne rom i det skogkledde landskapet.

Figur 8: De to overordna landskapsrommene.
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7.2 Overordnet landskapskarakter
I henhold til NIJOS sitt nasjonale referansesystem for landskap ligger anlyseområdet innenfor to
landskapsregioner. Romsdalen ligger i landskapsregion 23; «indre bygder på Vestlandet» og
underregion «Romsdalen». Stuguflåten ligger like innenfor landskapsregion 11; Øvre dal- og
fjellbygder i Oppland og Buskerud» med underkategori Dovre og Lesja.
Landskapet i «Indre bygder på Vestlandet» kjennetegnes av en langsmale fjorder og daler som
strekker seg langt inn i landet og omgis av høye fjell. Landskapsregionen er vanlig fra Rogaland til
Nordmøre.
Landskapet i «Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud» preges av markante dalfører
omkranset av låg- og høgfjellsområder. Regionen har stor geografisk utbredelse. Av den grunn
finnes det store varisajoner når det gjelder relieff og dalform.
Analyseområdet ligger i et område med overgang mellom to landskapsregioner. I tillegg utgjør de
omkringliggende fjellområdene egne landskapsregioner. Dette gir et landskap med stor variasjon
over korte avstander.

Figur 9: Berørte landskapsregioner er Indre bygder på Vestlandet og Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud
(Skogoglandskap.no).

Nordplan





side 10 – Konsekvensutredning landskapsbilde

7.2.1

Markslag

Landskapet domineres av skog. I nedre
del ved Raudstøl domineres skogen av
lauvskog. Høyere oppe mot
Stuguflåten går lauvskogen over i
blandingskog og ren barskog.
Sør for Bjørnekleiva er det et
bonitetsskille. Det er mye fjell i dagen
og markdekket er tynt.
Det er innslag av områder med
overflate- og fulldyrket jord, samt
innmarksbeite.

Figur 10: Markslagskart som viser de dominerende
arealtypene. Grønne områder er skog, men
oransje/gule områder er kulturmark (gislink.no)

7.2.2 Kulturlandskap og naturtyper
Miljødirektoratet har registrert Romsdalen som et helhetlig kulturlandskap. Området er avgrenset
ved fylkesgrensa til Oppland med Brøste og Ulvådalen inn til Vakkerstølen. Romsdalen er et dalføre
med store topgrafiske variasjoner. Sentralt i dalføret ligger elva Rauma som er vernet. Deler av
Romsdalen er innbefattet med eller grenser mot fleire vernede områder, som Romsdalen- og
Dalsida landskapsvernområder og Reinheimen nasjonalpark. Dalsidene har partier med
edellauvskog. Kulturpåvirkningen av landskapet er knyttet til gårdsdrift.
Det er spor etter bosetning tilbake til steinalderen. Innenfor kulturlandskapsområdet er det
eksempel på større godt bevarte gårder frå 1800-tallet. Rekketunet er typisk for Romsdalen. Det er
flere tekniske minnesmerker i dalen, dette gjeld spesielt enkelte av jernbanebruene.
Romsdalen er en svært gammel ferdselsåre mellom øst- og vestlandet. I eldre tid var dalen den
eneste sikre helårsåpne vegen mellom øst og vest. Moderne vegbygging har endret dette.

Figur 11: Romsdalen er registrert som et sammenhengende kulturlandskap (http://kart.naturbase.no/).
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Det er registrert viktige naturtyper langs strekningen. Et større sammenhengende område knyttet
til Rauma elv er registrert som bekkekløft og bergvegg og har status som viktig. Oppe ved
Stuguflåten er det et område vest for dagens vegtrase med gammel barskog som har status som
svært viktig samt et område på østsiden som er registrert som Bjørkeskog med høgstauder som har
status som lokalt viktig. Nedover dalen er det innslag av slåttemark som er registrert som viktig,
ved Nedre Kleive har slåttemarka status som svært viktig.

Figur 12: Viktige naturtyper som påvirker landskapsbildet (gislink.no).

Analyseområdet ligger omkranset av verneområder og viktige naturtyper. Avbøtende tiltak er
beskrevet i kapittel 14.
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8 Influensområdet
Influensområdet omfatter en sone omkring tiltaksområdet der en kan forvente en visuell
påvirkning ved en eventuell utbygging. Influensområdet i denne landskapsutredningen er
avgrenset av terrengformasjoner som høydedrag, koller, daler og vegetasjon. Den visuelle
eksponeringen vil være avhengig av hvilket standpunkt en har i landskapet.

Figur 13: Den røde linjen viser influendområdet som er lagt til grunn i landskapsvurderingen.
Illustrasjon: Nordplan AS
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9 Delområder
Landskapet i influensområde er definert som vanlig i regionen. Men på grunn av lokale forskjeller
er det funnet hensiktsmessig å dele influensområdet inn i delområder. Inndelingen er basert på
strukturerende element og landskapskarakter. De ulike delområdene er kort beskrevet under.
Jordbruksareal
Det ligger jordbruksareal på begge sider av eksisterende trase. Arealene er små og ligger ofte i
bratt terreng. Enkelte av arealene blir vedlikeholdt, mens andre bærer preg av å ikke være i drift.
Enkelte av arealene har tilkomst fra E136.

Markdekke
Det overordnede landskapet er dominert av skog. I den nedre delen av strekningen mot Raudstøl,
er skogen dominert av løvskog. Lengre opp mot Stuguflåten går skogen over i blandingsskog og
ren barskog. Skogområdene innenfor influensområdet er typisk for regionen. Det er også mindre
og sårbare områder med tynt markdekke, spesielt ved Bjørnekleiva.

Bosetning/gårdstun
Det er spredt bebyggelse langs hele strekningen. Bebyggelsen består av både boliger, gårdstun og
hytter/fritidsboliger. Enkelte bygg har adkomst til europavegen. Oppe veg Stuguflåten ligger det i
tillegg et hundepensjonat. Pensjonatet er i drift.

Elv/elvekant
Deler av Raumaelva inngår i influensområdet. På enkelte steder av strekningen ligger elva tett på
eksisterende vegtrase. Andre steder er elva godt synlig fra vegtraseen.

Veg, jernbane og anlegg
Gjennom influensområdet ligger Raumabanen på østsiden av eksisterende europaveg. Ved
Stuguflåten krysset jernbanen E136 og Raumaelva. Kryssingen skjer over en betongkulvert over
europavegen og en eldre steinbru over elva. Fra kryssingen av europavegen går jernbanelinja mot
sør-øst, og ledes ut av influensområdet.
Innenfor influensområdet ligger det rester av gamlevegen. Deler av disse gjennstående
vegtraseene benyttes som adkomstveg til eksisterende bebyggelse. Andre «vegstubber» er delvis
igjenngrodd og lite synlig i landskapet.
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10 Verdi
De visuelle landskapskvalitetene er vurdert ut fra samspillet mellom mangfold/variasjon,
helhet/kontinuitet og inntrykksstyrke/intensitet. Et vakkert landskap har en god komposisjon, der
de overnevnte kvalitetene spiller sammen og skaper en positiv opplevelse.
Ved verdisetting av landskapsbildet legger en til grunn egne verdikriterier som er listet opp i
Statens vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensanalyser. Verdikrieteriene fremgår av tabellen
under.

Tabell: Tabellen omtaler kriterier for verdisetting av landskapsbildet. Tabellen er hentet fra Statens vegvesen sin
håndbok V712. Kilde: Statens vegvesen

Reiseopplevelsen defineres som den reisendes opplevelse av området sett fra vegen. Vurdering av
reiseopplevelsen vil bli gjennomført som et eget tema.
Det er utarbeidet et verdivurderingskart i henhold til kriterier for verdisetting av landskapsbilde.
Kartene fremgår av vedleggene.
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10.1 Jordbruksareal
Innslag av jordbruksareal i dalsider er typisk for regionen. Områdene kan være benyttet til både
beite og slått. Enkelte av disse arealene kan være av kulturhistorisk verdi, ved at steinmurer, eldre
trær og vegetasjon er bevart, og fremstår som visuelle kvaliteter.

Figur 14 og 15: Innenfor influensområdet ligger noen mindre jordbruksareal. Arealene er i ulik grad vedlikeholdt,
men bryter opp et ellers skogdekt landskap. Foto: Nordplan AS

Arealene langs europavegen anses for å være representativ for det øvrige jordbruksarealet i
regionen.
Jordbruksarealene vurderes til å ha middels verdi for landskapsbildet.
Liten

Middels

Stor

10.2 Markdekke
Det markdekte landskapet varierer fra lauvskog i de nedre delene og går gradvis over i
blandingsskog. Når en kommer opp til Stuguflåten er det også innslag av ren barskog.
Skoglandskapet sammen med elva dominerer dalbunen langs hele strekningen. Overgangen fra
lauvskog til barskog skaper en variasjon, men skogtypene er typiske for sine regioner. Like sør for
Bjørnekleiva er det områder med tynt og sårbart markdekke.

Figur 16: Landskapet er for det meste skogdekt, og består av både lauvskog, blandingsskog og barskog. Foto: Nordplan AS

Markdekke vurderes til å ha middels verdi for landskapsbildet

Liten

Middels

Stor
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10.3 Bosetning/gårdstun
Det er bosetting i området rundt Raudstøl og Stuguflåten. Den øvrige bebyggelsen er hytter og
fritidsbebyggelse. Enkelte bygg inngår som en del av et gårdstun med kulturlandskap rundt.
Gårdstunene med tilhørende landskap er relativt vanlige i regionen, men det er få slike tun
innenfor inluensområdet. Bebyggelsen tilfører landskapsbildet en kulturhistorisk verdi.
Bebyggelsen skaper en kontrast til det øvrige naturlandskapet.

Figur 17 og 18: Influensområdet er spredt bebygd. Bebyggelsen består i stor grad av hytter og fritidsbebyggelse. Ved Raudstøl er
det også fast bosetting. Enkelte steder danner bebyggelsen er tunstruktur som er verdifulle innslag i landskapet. Foto: Nordplan AS

Bosetning/gårdstun vurderes til å ha middels verdi for landskapsbildet.

Liten

Middels

Stor

10.4 Elv/elvekant
Elva Rauma er et viktig og sentralt landskapselement i dalføret, og danner enkelte steder fosser og
stryk i landskapet. På enkelte steder ligger elva tett på europavegen. Evnen elva med kantsone har
til å absorbere og tåle et inngrep med tanke på landskapsbilde er små. Nedre del av Rauma inngår i
Romsdalen landskapsvernområde. Denne delen av elva ligger utenfor influesområdet som
vurderes i denne konsekvensutredningen, men en av grunnene til å verne vassdraget er
landskapsbildet.
Strykene og fossene som dannes der Ulvåa renner sammen med Rauma og hvor Raudåa krysser
E136 vurderes som særlig viktig for landskapsbildet.
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Figur 19: Raumaelva renner gjennom Romsdalen. Elva er et sentralt og viktig landskapselement. Enkelte steder ligger elva tett på
eksisterende europaveg. Foto: Nordplan AS

Elv/elvekant vurderes til å ha middels til stor verdi for landskapsbildet.
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10.5 Veg, jernbane og anlegg
Eksisterende veger og jernbanen danner sår i terrenget både i forhold til nær- og fjernvirkning.
Enkelte av brukonstruksjonene knyttet til jernbanen er viktige landskapselement, og er positive
med tanke på opplevelsen av landskapet.

Figur 20: Eksisterende jernbanelinje ligger tett på den gamle vegen gjennom Romsdalen. Foto: Nordplan AS

Figur 21 og 22: Eksisterende veg skjærer seg enkelte steder gjennom landskapet. Sett fra avstand danner vegen en stram linje
gjennom landskapet. Jernbanebruene over elva er flotte landskapselement. Foto: Nordplan AS

Veg, jernbane og anlegg vurderes til å ha liten verdi for landskapsbildet.
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11 Omfang og konsekvens
Omfanget er en beskrivelse av hvordan og i hvilken grad tiltaket påvirker området. Konsekvens
synliggjør fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til et 0-alternativ.
Konsekvensen fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på
området.

11.1 Jordbruksareal
Den nye traseen vil på flere steder gripe inn i jordbruksareal. De eksisterende jordbruksarealene er
små og ligger spredt. Et mindre inngrep som følge av vegen vil derfor kunne ha betydlig omfang
for det enkelte jordbruksareal som ligger tett på vegen.
Fjernvirkningen av vegen i forhold til landbruksareal vil være av mindre omfang.

Figur 23: Den nye vegen vil skjære seg noe inn i terrenget ved Nedre Brue. Dette vil berører jordbrukslandskapet.
Illustrasjon: Nordplan AS

Nordplan





side 20 – Konsekvensutredning landskapsbilde

Figur 24: På strekningen forbi den gamle
skolen vil vegutvidelsen være mot øst, dette
vil berøre jordbrukslandskap. Illustrasjon:
Nordplan AS

Figur 25: Ved Tangøye/Stuguflåten vil ny kryssløsning kreve noe jordbruksareal.
Illustrasjon: Nordplan AS

Tiltaket vurderes til lite negativt omfang for jordbruksareal.
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For delområdet jordbruksareal er verdien vurdert til middels verdi, og lite negativt omfang. Dette
gir liten negativ konsekvens (-) for jordbruksareal.

11.2 Markdekke
Foreslått trase vil legge beslag på skogdekt landskap langs hele traseen. I de fleste tilfellene vil
inngrepet være av mindre betydning på grunn av at det fortsatt vil stå igjen mye skog.
Fra profilene 11800 til 11200 vil det kreves en stor fylling på vestsiden av dagens trase. Fyllingen er
bratt og vil etterlate seg en stor åpen flate. Denne flaten vil være synlig på lengre avstand og vil
medføre et negativ omfang for både nærvirkningen, og med tanke på fjernvirkningen sett fra
landskapet på vestsiden av europavegen.
Vegen vil også legge beslag på områder med tynt og sårbart markdekkde like sør for Bjørnekleiva.

Figur 26: Ved etablering av ny jernbanebru over E136 ved Stuguflåten vil det være behov for riggområde og
sprenging i et område med sårbart markdekke og mye fjell i dagen. Illustrasjon: Nordplan AS
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Figur 27: Sør for Brue vil det være nødvendig å utvide vegen i vestlig retning. Dette skyldes sidebratt terreng,
løsmasser og jernbanelinjen øst for dagens europaveg. Utvidelsen vil kreve en ny fylling som vil være svært synlig.
Illustrasjon: Nordplan AS

Tiltaket vurders til lite til middels negativt omfang for skogdekt landskap.
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For delområdet markdekke er verdien vurdert til middels verdi, og lite til middels negativt omfang.
Dette gir liten til middels negativ konsekvens (-/--) for markdekt landskap.

Nordplan





side 23 – Konsekvensutredning landskapsbilde

11.3 Bosetning/gårdstun
Det ligger flere mindre gårdstun langs strekningen, samt enkelte hytter. Det meste av bebyggelsen
er i bruk som fritidsbebyggelse. Men på Staurset/Raudstøl og Tangøye/Stuguflåten er det fast
bosetning.

Figur 28: Et hus på østsiden av vegen ved Staurset vil måtte vike for ny veg. Bygget er SEFRAK-registrert og del av et
kulturmiljø. Bygget(markert med rødt) er ikke bebodd. Illustrasjon: Nordplan AS

Den planlagte vegen vil berøre et tun på Staurset direkte. Her vil et eldre bygg måtte flyttes/rives. I
tillegg vil det tilhørende kulturlandskapet til huset gå tapt. Videre vil en hytte langs traseen være
direkte berørt. Hytten ligger oppe ved Stuguflåten.
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Figur 29: Ved Stuguflåten vil det være nødvendig å rive en hytte som følgje av breddeutvidelsen. Illustrasjon:
Nordplan AS

Tiltaket vurderes fra lite negativt omfang for bosetning/gårdstun.
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For delområdet bosetning/gårdstun er verdien vurdert til middels verdi, og lite negativt omfang.
Dette gir liten negativ konsekvens (-) for bosetning/gårdstun.
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11.4 Elv/elvekant
Elv og elvekant vil i liten grad være berørt. Fyllingsfoten kan ved et punkt nede ved Staurset nå ned
mot elvekant. Dette er et område hvor elva ligger tett på vegen og har høy verdi. Nye fyllinger vil i
stor grad erstatte eksisterende fyllinger.

Figur 30: Ved Raudstøl vil fyllinger komme helt ned mot elvekanten. Men dette er over en svært kort strekning og vil
være av mindre betydning. Illustrasjon: Nordplan AS

Tiltaket vurderes fra intet til lite negativt omfang for elv/elvekant.
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For delområde elv/elvekant er verdien vurdert fra middels til stor verdi, og intet til lite negativt
omfang. Dette gir ubetydelig konsekvens (0) for elv/elvekant.

11.5 Veg, jernbane og anlegg
Den planlagte utbedringen av vegen innebærer et tredje kjørefelt i sydgående retning. Kjørefeltet
vil fungere som et krabbefelt for trafikk som ikke klarer å holde ønsket hastighet på strekningen.
Den store andelen tungtransport på strekningen er spesielt utsatt.
Tiltaket vil føre til en breddeutvidelse med nye skjæringer og fyllinger. De nye skjæringene vil i de
fleste tilfeller erstatte eksisterende skjæringer langs dagens veg. Trolig vil enkelte av de nye
skjæringene kunne bli lavere enn i dag grunnet topografien langs vegens sideterreng.
Bergskjæringene kan formgis slik at de visuelt blir betre tilpasset de naturlige fjellknausene som
ligger diagonalt over dalen og tosidige bergskjæringer vil reduseres. En utbedring av vegen slik det
er foreslått vil likevel være mer dominerende i terrenget enn i dag grunnet økt bredde.
Ved Stuguflåten går dagens veg i en kulvert under jernbanen. Som følge av at den nye vegen blir
bredere vil det være nødvendig å etablere en ny kulvert/bro på stedet. Det nye krysningspunktet
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vil ikke være i direkte konflikt med jernbanebrua over elva, som er et viktig landskapselement. En
ny kulvert/bruløsning vurderes derfor til ikke å ha et omfang av betydning for landskapsbildet.

Figur 31: Den nye krysløsningen på Stuguflåten/Tangøye vil bestå av to T-kryss og vil ikke være dominerende i
forhold til dagens kryss, eller påvirke viktige landskapselement som dagen jernbanebru. Illustrasjon: Nordplan AS

Anleggsareal/parkeringsareal på Stuguflåten vil delvis forsvinne som følge av ny veg. Denne
landskapsendringen ansees å ha liten betydning for landskapsbildet.
Tiltaket vurderes fra intet til lite negativt omfang for veg, jernbane og anlegg.
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For delområde veg, jernbane og anlegg er verdien vurdert til liten, og intet negativt omfang. Dette
gir ubetydelig konsekvens for veg, jernbane og anlegg.
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12 Andre konsekvenser
12.1 Reiseopplevelse
Traseen som er under planlegging strekker seg fra Raudstøl til Stuguflåten og ligger like sør for den
mest spektakulære delen av Romsdalen, hvor kjente fjellmassiv som Trollveggen og Romsdalshorn
omgir europavegen. Ved Raudstøl begynner landskapet gradvis og åpne seg, og dalen blir bredere
og fjellsidene slakere jo nærmere Stuguflåten en kommer.
Som kjørende dominerer vegetasjon i form av trær mye av utsikten. Men enkelte steder langs
strekningen får en godt utsyn over landskapet. Jordbruksareal og bebyggelse i form av tun bryter
opp og skaper variasjon langs strekningen. Dette ansees som positivt for reiseopplevelsen.
Rauma slynger seg gjennom dalbunnen. Elva er i liten grad synlig fra vegen, men på de korte
strekningene den ligger tett på vegen beriker elva reiseopplevelsen.
Ved flere steder er det skjæringer i terrenget. Flere av skjæringene er relativt høye og er
skjemmende for reiseopplevelsen. Det er heller ingen gode stopp-/utsiktspunkt langs strekningen,
hvor det er naturlig å stoppe for å se og oppleve landskapet.
Reiseopplevelsen vurderes å ha middels verdi.
Utbedring av europavegen vil føre til en bredere veg, med ett tredje kjørefelt. Utbedringen vil føre
til nye skjæringer og fyllinger som danner sår i landskapet. I flere tilfeller vil de nye skjæringene
erstatte eksisterende skjæringer. Bergskjæringene kan formgis slik at de visuelt blir betre tilpasset
det naturlige landskapet. Enkelte steder vil skjæringene også bli lavere enn i dag på grunn av
topografien. Som en følge av at vegen blir bredere vil forholdet mellom vegbredde og høyde på
skjæring endres. Dette vil medføre at skjæringene på enkelte steder vil virke mindre dominerende.

Figur 32: Eksisterende skjæringer vil på grunn av terrenget kunne virke mindre dominerende enn de gjør i dag.
Illustrasjon: Nordplan AS

De nye fyllingene som er planlagt vil i liten grad prege kjøreopplevelsen.
Kurvaturen langs dagens veg er planlagt utbedret. Dette vil gi en mer oversiktlig veg. Bedre
oversikt øker trygghetsfølelsen og vurderes som positivt for den totale kjøreopplevelsen.
Enkelte tun og deler av kulturlandskapet vil forringes som følge av nye veg. Dette kan medføre at
landskapet langs traseen fremstår som mer monotont enn i dag. Dette vil være negativt for
opplevelsen. Samtidig vil fjerning av skog enkelte steder gi forbedret utsyn over landskapet, noe
som kan gi en bedre kjøreopplevelse.
Det er også planlagt å legge til rette for stopp-plasser eventuelt utsiktspunkt langs traseen. Dette er
et tilbud som mangler i dag og ansees som positivt.
Når en summerer opp positive og negative sider vurderes tiltaket til å gi intet til lite positivt
omfang.
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Middels verdi og intet til lite positivt omfang gir ubetydelig til liten positivt konsekvens for
kjøreopplevelsen.

12.2 Konsekvenser av anleggsfasen
Tilknyttet anleggsfasen vil det være behov for massedeponi for overskuddsmasser, riggplasser for
anleggsmaskiner og liknende, samt et anleggsbelte ved siden av vegen for å kunne gjennomføre
selve vegutbedringen.
Det er foreslått en rekke riggplasser langs dagens trase. Disse plassene er foreslått på eksisterende
stopp-plasser og på rester av den gamle vegen. De foreslått riggplassene vil i liten grad skape
varige endringer i landskapet.
Det er foreslått flere potensielle deponi. Det mest aktuelle er knyttet til to eksisterende masseuttak
på Stuguflåten, samt arealer i nærheten av flyplassen på Bjorli. Begge alternativene vil skape lange
kjøreavstander. For alternativene på Stuguflåten vil det kunne være aktuelt å utbedre
adkomstvegen til masseuttakene. Samtidig vil bruk av disse områdene til deponi gjøre det mulig å
skjule eksisterende sår i landskapet. Dette ved at uttakene fylles igjen, gis en terrengtilpasset form
og revegeteres. For landskapet vil dette være positivt.
Det er også foreslått deponi like ved Kvernegrova, samt tre ulike steder i nærheten av Øvre Kleiva.
Alle disse alternativene vil ha begrenset potensiale for deponering og vil kunne være godt synlig
for sine næromgivelser.
Anleggsbeltet er foreslått å være 20-30 meter bredt på hver side av vegen. Bredden vil variere med
bakgrunn i sideterrenget. Stedvis er terrenget utfordrende. Det er påregnelig at det innenfor
anleggsbeltet vil være nødvendig med tiltak som kan skape variege endringer i terrenget. Dette
vurderes som uheldig.
Samlet vurderes konsekvensene for landskapet i anleggsfasen å være begrenset. Det vil være å
foretrekke at eksisterende masseuttak benyttes til deponi og at anleggsbeltet i den grad det er
mulig istandsettes etter anleggsfasen er over. Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan i
byggeplanleggingsfasen.

13 Samlede konsekvenser
Delområde
Jordbruksareal
Markdekke
Bosetning/gårdstun
Elv/elvekant
Veg, jernbane og anlegg
Samlet konsekvens

Alternativ 0
0
0
0
0
0
0

Alternativ 1
-/-0
0
-

Romsdalen er med de høye fjellene et storskalalandskap. Det nye tiltaket vil føre til en breiere veg
med større skala, men vegen vil ikke få visuell dominans i forhold til størrelsen på land- og
terrengformer. Samlet vurderes alternativ 1 til å gi en liten negativ konsekvens for
landskapsbildet. Det er spesielt skogdekte landskap og bosetning/gårdstun som gir størst utslag.
For det markdekke er det fyllinger som vil skape det største problemet. Som avbøtende tiltak vil
revegetering av fyllinger ha en god avbøtende effekt. For eksisterende gårdstun og bosetning vil
det være viktig at en legger vekt på materialkvalitet og etterstreber en myk overgang mellom
veganlegg og tun/bosetning. En bør også i så stor grad som mulig unngå jordbruksareal. Dette
gjelder også for anleggsfasen.
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14 Avbøtende tiltak
1.

2.

Ut ifra en visuell vurdering er stort sett bergskjæringer å foretrekke fremfor fyllinger. De
nye bergskjæringene kan forgis slik at de blir visuelt tilpasset de naturlige fjellskjæringene
som ligger diagonalt i dalen. Grunnfjellet har gunstige egenskaper for presis formgiving av
bergskjæringer.
En bør der det er mulig sørge for en arrondering av sideterrenget med den hensikt å
unngå at det bli stående igjen små knauser og skjæringer etter vegutbedringen.

Figur 33: Eksempel på arrondering av terrenget. Illustrasjon: Nordplan AS

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Rekkverk vil redusere avstande til grøfteareal (6 meter bred med helning 1:6) og anbefales
som tosidig løsning der det er arealknapphet på grunn av for eksempel nærhet til elva
Rauma (se figur 34).
Ved behov for etablering av murer, så bør disse være i naturstein med steiner i ulik
størrelse.
Det er ønskelig å bruke stedegne masser ved revegetering. Det er ønskelig med naturlig
revegetering der det er hensiktsmessig med tanke på tykkelse på markdekke. I områder
med skrinne markedekker er det ønskelig at uttrykket beholdes.
Deponi og anleggsareal må tilbakeføres/istandsettes etter bruk.
Stopp-plasser og utsiktspunkt bør ha tilstrekkelig størrelse, slik at trafikantene føler seg
skjermet fra trafikken langs europavegen.
Viktig naturtype er registrert i Naturbase mellom profilene 9550 og 10000. Naturtypen er
gammel barskog, registreringen er frå 1984 og antas å ha mindre verdi. Et område omtrent
mellom profilene 9850 - 9900 skal brukes til deponi av overskuddsmasser som røtter. Det
er ikke representativt for naturtypen og reetablering med særlig hensyn til omgivelsene
vurderes som tilstrekkelig avbøtende tiltak.
Ved lange skjæringer skal det tilstrebes at terrenget føres ned til vegnivå for å skape
variasjon.

Figur 34: Eksempel på rekkverk for å redusere bredden på vegkorridoren. Illustrasjon: SVV
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