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1 Bakgrunn
E136 mellom Dombås og Ålesund er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale
østlandsområdet og nordre del av Vestlandet. Fra 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 ikkje mulig å kjøre forbi på en sikker måte. Om vinteren gjør kombinasjonen
bratte stigninger/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 nærmiljø og
friluftsliv skal vurderes i konsekvensutredningen.

2 Utredningsbehehov skissert i planprogrammet
Nærmiljø blir definert som menneskenes daglige livsmiljø, og friluftsliv som opphold og fysisk
aktivitet i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.
Analyse av nærmiljø og friluftsliv skal belyse virkninger for beboerne i, og brukerne av berørte
områder. Tiltakets virkninger for barn og unge skal belyses og vurderes spesielt.
Relevante forhold knyttet til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra foreliggende
bakgrunnsinformasjon frå offentlige etater, lag, foreninger og ressurspersoner. Spesielle
friluftskvaliteteter skal beskrives. Mulige avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.
Forhold som skal utdypes innenfor tema nærmiljø og friluftsliv er:
- Tiltakets virkning på barn og unge i området.
- Veg- og stinett for gående og syklende, fremkommelighet og sikkerhet.
- Om utvidet veg vil legge beslag på noen viktige områder for nærmiljø og friluftsliv.
- Konsekvenser og ulemper i anleggsperioden
- Eventuelle avbøtende tiltak.

3 Metode
Statens vegvesen sin håndbok V712 er lagt til grunn for konsekvensutredningen.
Arbeidet er delt inn i følgende faser:
- Inndeling i influensområde og delområder
- Innhente data
- Vurdere verdien til de ulike delområdene
- Vurdere omfanget av de ulike tiltakene
- Vurdere konsekvensen av de ulike tiltakene
- Avklare behov for avbøtende tiltak
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Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsverdi tar utgangspunkt i bruksintensitet. Dette er
vanskelig å måle. Det legges derfor til grunn at tett befolkede områder har høyere bruksintensitet
enn tynt befolkede områder

Liten

Middels

Stor

Figur 1: Verdiskala

Omfanget sier noe om i hvor stor grad tiltaket påvirker inluensområdet. I omfangsvurderingen
benyttes også en skala. Som vist under strekker skalaen seg fra særlig negativ til særlig positiv.
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Lite
negativt

Ingen
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Figur 2: Omfangsskala

Til slutt vurderes konsekvensen av tiltaket.
Dette gjøres ved å benytte en
konsekvensvifte fra Statens håndbok V712.
I konsekvensvifta sammenstilles verdi og
omfang. Verdiskalaen beskrevet over
utgjør x-aksen, mens omfangsskalaen
utgjør y-aksen.

Figur 3: Konsekvensvifte fra Statens vegvesen sin håndbok V712
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3.1 Definisjoner
Definisjoner hentet fra Statens vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensutredninger.
Nærmiljø:
- Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer
som ligger i umiddelsbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til
daglig ferdes til fots eller på sykkel.
Friluftsliv:
- Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelser. I dette kan regnes både naturterreng og
rekreasjonsareal i tettsteder. Nærturterreng er definert som store naturområder i
tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også
inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse i tettsteder
eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også
inkludert.
Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplassog tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
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4 Influensområder og delområder
4.1 Influensområdet
Influensområdet er det området tiltaket er antatt å kunne påvirke. Influensområdet vil av den
grunn kunne ha en større utstrekning en selve tiltaksområdet. For strekningen Raudstøl –
Stuguflåten strekker influensområdet seg fra bebyggelsen ned på Raudstøl og til og med
bebyggelsen/tunet på Stuguflåten. Mot øst avgrenses influensområdet av jernbanelinja,
kulturlandskapet på Brue, Mardalsvegen og terrengformasjoner. Mens elva Rauma er
avgrensningen mot vest.

Figur 4: Avgrensning av influensområdet. Illustrasjon: Nordplan AS
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Figur 5: kart som viser analyseområdet med stedsnavn. Kilde: www.norgeskart.no
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Strekningen utgjør om lag 5 km. Raudstølen ligger på om lag 300 moh, mens Stuguflåten ligger på
omtrent 500 moh. Fra Raudstøl og opp til Stuguflåten åpner landskapet seg gradvis, dalføret blir
bredere og fjellene blir mindre bratt.

Figur 6 og 7: Bildet til venstre er frå Raudstøl, mens bildet til høyre er frå Stuguflåten. Bildene viser start- og endepunkt for
planområdet. Foto: Nordplan AS

Vest for E136 renner elva Rauma. Enkelte plasser fremstår elva som utilgjengelig på grunn av
terrenget andre steder renner elve tett inntil europavegen.

Figur 8 og 9: Enkelte steder langs strekningen er terrenget bratt og elva fremstår som utilgjenglig. Mens som for eksempel ved
Raudstøl ligger elva tett på europavegen. Foto: Nordplan AS

Det er lite bebyggelse langs dagens trase. Det meste av denne bebyggelsen ligger på østsiden av
vegen. Bebyggelse med fast bosetting som er direkte tilknyttet europavegen er lokalisert til
Raudstøl/Staurset og Stuguflåten/Tangøye. Disse boligene utgjør i alt 5 boenheter. Det er også
innslag av mindre areal med dyrkamark. Enkelte av disse arealen blir vedlikeholdt.
De viktigste turområdene er lokalisert rundt Bjørli, i retning Brøstedalen og fjellområdene rundt
tiltaket. En kan ikke se at det er registrert areal eller stier som er særlig viktige som friluftsområder i
dag innenfor influensområdet. På Stuguflåten/Tangøye finner en derimot innmark og beiteareal
som er i bruk. Landbruksarealene ligger på begge sider av vegen og er avhengig av sikre
krysningspunkt for dyrene. Det er også innslag av mindre dyrka areal på øvrige deler av
strekningen.
Vest for elva Rauma ligger Romsdalen landskapsvernområde, som igjen grenser til Reinheimen
nasjonalpark. I fjellområdene øst for E136 finner vi også landskapsvernområder og områder med
Biotopvern.
På østsiden av E136 ligger Raumabanen. Banen ligger noe høyere i terrenget enn vegen. Jernbanen
krysser europavegen og elva Rauma like nord for Stuguflåten.
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Figur 10: Jernbanen krysser E136 ved Stuguflåten. Raumabanen krysser først vegen for deretter å krysse elva over en eldre steinbru.
Foto: Nordplan AS

Det er ikke spesielt gode vilkår for friluftsliv langs E136. Elva Rauma er til tider vanskelig tilgjenglig i
det bratte terrenget, og gående og syklende har dårlige forhold langs dagens vegtrase. Den
spredte bebyggelsen langs europavegen opplever også noen miljøulemper på grunn av
vegtrafikken. I tillegg er vegen i seg sjølv en barriere for bruk og ferdsel langs elva.
Det er planer om å etablere en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Bjorli til Åndalsnes. Stien
skal holde god standard, og vil i hovedsak bestå av gamle ferdselsårer og tilrettelagt, gruset ny sti.
Der det er mulig vil sykkelstien kunne koble seg på eksisterende og planlagte gang- og
sykkelveger. Stien er tenkt utviklet som et reiselivsprodukt, hvor det blir mulig å ta tog fra
Åndalsnes til Bjorli og sykle ned igjen. Stien vil også være et godt tilbud til lokalbefolkningen, både
med tanke på ferdsel og rekreasjon.

Nordplan





side 10 Konsekvensutredning Nærmiljø og Friluftsliv

4.2 Delområder
Arealene innenfor influensområdet har spredt bebyggelse. En finner fast bosetting på
Raudstøl/Staurset, Brue og på Tangøye/Stuguflåten. Den øvrige bebyggelsen er fritidsbebyggelse.
Ved flere av de bebygde områdene er det dannet tunmiljø med flere bygninger, men få boliger. De
andre områdene er noe beite- og slåttemark, men i all hovedsak naturområder. En finner også
enkelte fritidsbygg innenfor disse områdene. Delområdene er skilt inn i bebygde områder og
friluftsområder.

Figur 11: Avgrensing av delområder. De gule arealene er bebygde områder. De grønne arealene er friluftsområder. Elva er skilt ut
som eget delområde på grunn av at elva har identitetsskapende kvaliteter. Illustrasjon: Nordplan AS
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5 Verdisetting av delområder
Kartet i figur 11 viser verdisettingen av de ulike delområdene. Områder med fast bosetting er gitt
middels verdi, og friluftsområdene på vestsiden av dagens europaveg er gitt høyere verdi enn
friluftsområdene på østsiden av europavegen.

Figur 12: Delområdene med verdivurdering. Illustrasjon: Nordplan AS
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5.1 Bebyggelse
Det er bosetning på Raudstøl, Staurset, Brue og Stuguflåten. Det er også bebyggelse langs den
øvrige delen av strekningen, men dette er enten hytter eller eldre gårdsbruk som benyttes til
fritidseiendommer. på Raudstøl ligger det et eldre tun og frittstående bolighus, bebyggelsen ligger
tett på vegen og elva. Det er etablert en gangbru over elva. Brua er gammel og avsperret. Det er
ikke kjent om brua er i bruk. Den er ikke tilrettelagt for gående og syklende i området. Det er heller
ikke tegn til at området benyttes av barn og unge.
På Staurset ligger det ett eldre gårdsbruk. Gårdsbruket ligger på østsiden av europavegen. I tillegg
ligger det et gårdstun på vestsiden av europavegen, mellom vegen og elva. Dette bruket hører til
Raudstøl. Bebyggelsen ligger tett på europavegen. Samlet dannes det et kulturmiljø med eldre
bygg, steinmurer og grønne områder. Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende. Det er heller
ingen tegn til at disse områdene er brukt eller er viktig for barn og unge.

Figur 13 og 14: På Staurset er det bebyggelse på begge sider av vegen. Bildet til venstre viser bebyggelsen på vestsiden av vegen,
hvor bolighuset ligger tett på E136. Til høyre ser en bebyggelsen på oversiden av vegen. Foto: Nordplan AS

På Brue ligger det gårdsbruk. Denne bebyggelsen er ikke direkte berørt av utbedring av
europavegen. Bebyggelsen har sin adkomst fra Mardalsvegen som knytter seg til europavegen ved
Stuguflåten. Bebyggelsen danner et rekketun og er omkranset av et kulturlandskap. Det foreligger
ikkje registreringer som tilsier at dette området er viktig for barn eller unge. Det er heller ikke
tilrettelagt for gående og syklende, området har ellers liten trafikk. Det er etablert en landbruksveg
som knytter eiendommene sammen. Landbruksvegen er forbundet til europavegen, men er
stedvis svært bratt. På nedre del av Brue ligger det også et hus som tidligere har vært bosatt, men i
dag er en fritidsbolig.

Figur 15 og 16: Bildene viser bebyggelsen og deler av nærmiljøet på nedre del av Brue. Foto: Nordplan AS

Bebyggelsen på Nedre- og Øvre Kleiva er eldre gårdsbruk som i dag benyttes til fritidsboliger. Øvre
Kleiva ligger på en høyde over vegen og er godt skjermet for biltrafikken på europavegen, mens
Nedre Kleiva er mer eksponert for vegen. Øvre Kleiva har adkomst fra den gamle hovedvegen som
kobler seg til E136 ved Nedre Kleiva, samt like nord for Stuguflåten.
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Figur 17 og 18: bildet til venstre viser Nedre Kleiva. Bebyggelsen ligger tett på E136, men noe lavere i terrenget. Bildet til høyre er
Øvre Kleiva og ligger langs den gamle hovedvegen. Bebyggelsen er ikke i direkte kontakt med europavegen.
Foto: Nordplan AS

På Stuguflåten/Tangøye ligger det to tun innenfor influensområdet/delområdet. Tunet lengst mot
sør, består av et eldre gårdsbruk og nyere boligbebyggelse. Den eldre delen av tunet holder en lav
standard og er moderat vedlikeholdt. I tillegg ligger det et eldre bygg på østsiden av vegen. Lengre
mot nord ligger et annet tun. Dette gårdstunet er av nyere dato og i drift. Det ligger også et
hundepensjonat innenfor tunet. Området er omkranset av jordbruksareal. Det er ikke lagt til rette
for gående og syklende. Det er heller ikke områder som er registrert som spesielt viktig for barn og
unge.

Figur 19 og 20: Bebyggelsen på østsiden av vegen ved Stuguflåten. Foto: Nordplan AS

Figur 21 og 22: Bildet til venstre viser et eldre bygg på vestsiden av europavegen på Stuguflåten. Bildet til høyre er tatt frå nord mot
sør og viser nærmiljøet og deler av bebyggelsen på Tangøye. Foto: Nordplan AS

Den spredte bosettingen gir få innbyggere og få berørte. Likevel må boligområdene sies å være
vanlig for dalføret. Det er ingen skoler, barnehager eller uteområder for barn i området.
Opparbeidede utområder er knyttet direkte til det enkelte tun. Ved Staurset er det et eldre bygg
med tilhørende steinmurer som vurderes som viktig for tunet og nærmiljøet. Den spredte
tunbebyggelsen er også å anse som viktig for identiteten til området.
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Med bakgrunn i Statens vegvesen sin håndbok V712 så har potensiale for bruk innvirkning på
verdisettingen. Langs E136 er det få bosatte og dermed få brukere av nærområdet. Verdien av de
bebygde områdene vurderes av den grunn til liten.
Områder med bebyggelse er samlet vurdert til liten verdi.

Liten

Middels

Stor

5.2 Friluftsområder
Det foreligger ikke registreringer eller informasjon som tilsier at delområdene er viktig som
friluftsområder. Områdene består i stor grad av skogdekt landskap med både løvskog,
blandingsskog og barskog. Innimellom er det mindre jordbruksteiger. Det er også
fritidsbebyggelse innen for delområdene merket som friluftsområder.

Figur 23 og 24: Bildene skaper et inntrykk av landskapet og områdene langs europavegen. Arealene er stedvis bratte og
skogkledde. Det foreligger ikke registreringer som viser at områdene benyttes til friluftsliv i særlig grad. Foto: Nordplan AS

På vestsiden av dagens europaveg er landskapet flere steder utilgjengelig fra vegen, og enkelte
steder ligger arealene inneklemt mellom E136 og jernbanen. De vestlige områdene vurderes til å
ha liten verdi som friluftsområder.

Figur 25 og 26: Ved Stuguflåten/Tangøye krysser Raumabanen europavegen og elva. Foto: Nordplan AS

Områdene på østsiden av europavegen er også til dels utilgjengelige. Heller ikke på denne siden av
europavegen foreligger det registreringer som tilsier at området er benyttet til friluftsliv i særlig
grad. Delområdet er likevel viktig som en kantsone til elva, og vurderes til middels verdi som
friluftsområde.
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Friluftsområder er samlet vurdert fra liten til middels verdi.

Liten

Middels

Stor

5.3 Friluftsområder – elv
Det er i likhet med de øvrige friluftsområdene ikke registrert særlig bruk av elva innenfor influens/delområdet til friluftsformål, men elva er et sentralt element for stedets identitet. Ved enkelte
steder er elva lett tilgjenglig. Dette gjelder spesielt ved Stuguflåten og nede ved Raudstøl. På
Stuguflåten ligger det også hyttebebyggelse tett inntil elva. I disse områdene er verdien av elva
vurdert til stor. I de øvrige områdene har elva liten verdi som friluftsareal, men stor verdi som
identitetsskapende element, og vurderes av den grunn å ha middels verdi.

Figur 27: Elva er et viktg
landskapselement og benyttes til
fiske og friluftsliv, men det er ikke
registrert bruk innenfor selve
influensområdet. Elva er i enkelte
områder utilgjenglig fra
europavegen, mens den i andre
områder ligger like ved traseen.
Foto: Nordplan AS

Samlet er verdien av elva vurdert til middels verdi.

Liten
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Stor
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6 Omfang og konsekvens
6.1 Alternativ 0
Alternativ 0 er en videreføring av dagens situasjon, og innebærer at det ikke vil bli gjennomført
utbyggingstiltak. Alternativ 0 er referansealternativet til utredningen.
En opprettholdelse av dagens situasjon er vurdert å ikke medføre en forverring eller forbedring
med tanke på nærmiljø og friluftsliv. Omfanget er derfor vurdert til intet.

Særleg
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Middels
negativt

Lite
negativt
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Med intet omfang vurders konsekvensene til ubetydelig konsekvens.

Særleg
positivt
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6.2 Alternativ 1
Alternativ 1 legger opp til en utbedring av dagens veg. Dette vil medføre et tredje kjørefelt. Det nye
kjørefeltet vil være for trafikk i sørgående retning og er tenkt å fungere som et krabbefelt. I tillegg
er det planer om å utbedre kurvaturen på strekningen. Målet er å utbedre fremkommeligheten for
alle trafikanter. Det er i planarbeidet også et mål å vurdere om det er mulig å etablere en
sammenhengende sommertrase for myke trafikanter. Ved Stuguflåten vil det bli regulert inn en
egen gang- og sykkelveg.

Figur 28: Delområdene med verdivurdering og tiltaket med anleggsbelte. Illustrasjon: Nordplan AS
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6.2.1

Bebyggelse

Bebyggelsen på Raustøl vil ikke være berørt av breddeutvidelsen av europavegen på grunn av at
utbedringen starter noe sør for bosettingen. Ved Staurset har vegen gått fra to til tre felt.
Breddeutvidelsen vil her skje mot øst for å unngå å berøre eksisterende bolighus på vestsiden av
vegen. Dette vil likevel kreve at en eldre SEFRAK-registrert bygning rives/flyttes og at tilhørende
natursteinsmurer og kulturmiljø vil gå tapt. Den SEFRAK-registrerte bygningen ligger øst for
dagens trase.

Figur 29: Raudstøl og Staurset. Influensområdet er markert med rød linje. De blå linjene illustrerer ny veg.
Illustrasjon: Nordplan AS

På den nedre delen av Brue vil kurvaturen til vegen rettes noe ut, kombinert med breddeutvidelse
vil dette kreve areal på østsiden av vegen (figur 30). Dette vil hovedsakelig gå ut over
skogsområder og dyrka mark. I tillegg vil det være nødvendig å etablere en ny skjæring som
erstatter en allerede eksisterende skjæring. Like sør for Brue vil det være behov for en større fylling
vest for dagens trase. Fyllinga vil beslaglegge skogsområder og noe dyrka mark.
Ved Kleiva vil breddeutvidelsen av vegen skje østover. Bebyggelsen på Nedre Kleiva vil ikke være
berørt, men utbedringen av europavegen vil kreve at gamlevegen som knytter seg til europavegen
må stenges (figur 31). Dette betyr at Øvre Kleiva får redusert adkomst og må reise via Stuguflåten
for å koble seg til E136.
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Figur 30: Øvre og Nedre Brue. Illustrasjon: Nordplan AS

Figur 31: Nedre og Øvre Kleiva. Atkomsten til Øvre Kleiva vil stenges fra denne siden (rød markering).
Illustrasjon: Nordplan AS
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Ved Tangøye vil vegen gradvis gå over fra tre til to felt. I tillegg legges det opp til å etablere en
gang- og sykkelveg. Det vil også være behov for å utbedre krysset som går i retning Brøste. I dag er
dette et X-kryss, som i fremtiden vil være to T-kryss. Kryss-løsningen vil ikke berøre eksisterende
innmark.

Figur 32: Tangøye og Stuguflåten. Det vil etableres gang- og sykkelveg fra dagens kryssområde ved Tangøye og frem til
Stuguflåten. Dagens X-kryss på Tangøye, vil bli erstattet av to T-kryss. Illustrasjon: Nordplan AS

Ved Stuguflåten vil vegen være to felt med gang- og sykkelveg. Planområdet er avsluttet rett før
bebyggelsen og planen vil ikke berøre eiendommene direkte.
Gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg gjør at bebyggelsen som ligger øst for jernbanelinjen mellom Brue og
Stuguflåten knyttes sammen og gir et trygdt tilbod til myke trafikanter. Fritidsbebyggelsen på Øvre
Kleiva og nedre Kleiva vil fortsatt være tilknyttet den gamle hovedvegen. Fra Brue er det planer om
å føre gang- og sykkelvegen videre som en tursti. Her må den ledes langs en eksisterende
traktorveg og under jernbanelinjen, og koble seg til Raudstølbrua det siste stykket på nedsiden av
E136. Turstien er hovedsaklig tenkt som et sommertilbud. Det planlagte gang- og sykkeltilbudet vil
bedre forholdene for bebyggelsen innenfor planområdet, men for at denne traseen skal ha en
funksjon for friluftslivet, så bør den knyttes sammen med traseer i retning Åndalsnes og Bjorli.
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Figur 33: En aktuell fremtidig gang- og
sykkeltrase. Stien er hovedsaklig tenkt som et
reiselivsprodukt, men kan også benyttes av
lokalbefolkningen. Traseen er ikke endelig
fastsatt og en kan i enkelte områder oppleve
konflikt mellom friluftslivsinteresser og
nærmiljø og beiteareal. Kartgrunnlag:
www.norgeskart.no

Barn og unge
Områder for barn og unge vil ikke være berørt av tiltaket, men sikring av trygg ferdsel for myke
trafikanter må anses å betre forholdene for denne aldersgruppen.
Samlet vurdering av delområde bebyggelse
Den planlagte vegen vil berøre nærområdet til flere av de bebygde områdene. Dette ansees som
negativt, men etablering av et trafikksikkert tilbod for myke trafikanter vil ha en avbøtende effekt.
En ny veg vil ikke gi store økte ulemper i forhold til dagens situasjon.
Omfanget vurderes fra lite negativt for delområde bebyggelse.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Liten verdi og lite negativ omfang gir liten negativ konsekvens (-) for bebygde områder.
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6.2.2

Friluftsområder

Den planlagte vegen vil hovedsaklig føre til en breddeutvidelse mot øst. Men enkelte steder vil ikke
dette være mulig grunnet løsmasser. Dette gjelder spesielt en delstrekning sør-øst for Brue. Her vil
det være behov for en større utfylling. Fyllingen vil være godt synlig og skaper et sår i terrenget.
Dette ansees som visuelt negativt for friluftslivet. Videre vil bredde utvidelsen føre til at innmark
flere steder må vike for den nye vegtraseen. Dette vurderes som negativt for nærmiljøet. Dette
gjelder for strekningen mellom Staurset og Nedre Brue. Videre er det også noen små områder sør
for Kleiva som vil være berørt. Innmarka ligger i de fleste tilfeller i bratt terreng.

Figur 34: Fyllingsfot fra Nedre Brue og sørover. Illustrasjon: Nordplan AS
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Figur 35: Skjæringer mot øst fra Øvre Kleiva og sørover. Breddeutvidelsen og skjæringene vil legge beslag på noe
Innmark og slåttemark. Illustrasjon: Nordplan AS

Arealene på østsiden av europavegen har i dag liten verdi som friluftsområder, men den planlagte
gang- og sykkelvegen/stien vil kunne heve verdien som friluftsareal. Dette forutsetter at den
planlagte traseen gjennom planområdet knyttes sammen og blir en del av en lengre og helhetlig
strekning.
Ved Stuguflåten krysser jernbanen vegen, og det vil være nødvendig å erstatte eksisterende kulvert
med en ny kulvert/bru. Dette vurderes til i liten grad å påvirke nærmiljøet og friluftslivet.

Tiltaket vurderes til ikke å medføre et negativ omfang for barn og unge.
Tiltaket vurderes til samlet å ha et lite til middels negativt omfang.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Liten til middels verdi og lite til middels omfang gir liten negativ konsekvens (-)for
friluftsområder.
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6.2.3

Friluftsområder – elv

Tiltaket vil ikke berøre elva direkte. Planforslaget vurderes til å ha intet omfang for friluftsområder
– elv.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen
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Lite
positivt

Middels
positivt

Middels verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0) for elva.

Særleg
positivt
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7 Samlede konsekvenser
Tabellen under gir en oppsummering av de samlede konsekvensene.
Alternativ 0

Alternativ 1

Bebygdeområder

0

-

Friluftsområder

0

-

Friluftsområder – elva

0

0

Samlet konsekvens

0

-

Strekningen ligger i flotte omgivelser og er omkranset av populære friluftsområder. Men selve
influensområdet er i liten grad benyttet til friluftsliv. Få bosatte gir også utslag i forhold til
verdisettingen av nærområdene. Tiltaket vil i seg selv føre til relativt små endringer vurdert opp
mot dagens situasjon.
Samlet gir tiltaket liten negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv.

Konsekvenser i anleggsperioden
Strekningen mellom Raudstøl og Stuguflåten er ca 5 km. Og hadde i 2014 en ÅDT på om lag 1640.
Av dette var 28% lange kjøretøy. Det er ingen reelle omkjøringsmuligheter og en kan i
anleggsperioden forvente redusert fremkommelighet. Dette kan føre til at trafikanter må vente før
de kan kjøre videre. Det er lite bebyggelse langs strekningen og trafikkmengden er lav. Ventende
trafikanter forventes ikke å gi vesentlige ulemper for nærmiljøet.
Anleggsarbeidet vil i seg sjølv også føre til økt anleggstrafikk. Anleggstrafikken vil i all hovedsak
kjøre langs europavegen som er dimensjonert og har kapasitet for lange kjøretøy. Anleggstrafikken
vil føre til mere støv spesielt i nærheten av deponiområder, hvor trafikken går på grusveger.
Selve anleggsarbeidet vil kreve areal for å sikre adkomst til sideområdene av vegen. Enkelte steder
vil dette kunne kreve parallelle anleggsveger og riggplasser som danner sår i terrenget, mens
byggingen pågår. I perioder vil bebodde områder også oppleve støy som følge av arbeidet.
Anleggsarbeidet forventes ikke å ha direkte innvirkning på friluftslivet. Ved bruk av masseuttak ved
Stuguflåten til deponi, kan det likevel være noe konflikt mellom anleggstrafikken og trafikk til
viktige friluftsområder. Men det er forventet at trafikken til friluftsområdene vil være størst i helg og
på viktige utfartsdager/helligdager. Dette reduserer konfliktpotensialet betydelig.
For nærmiljøet vil støy og økt trafikk i kortere perioder av den totale anleggsperioden kunne være
en belastning. Det er ikke forventet at anleggsarbeidet vil vesentlig grad vil påvirke barn og unges
interesser, friluftslivet eller sikkerheten til myke trafikanter.
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