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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss og sørover gjennom
Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av trasé skjer
gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende detalj- og reguleringsplaner i
respektive kommuner.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan
planprosessen skal gjennomføres. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides kommunedelplan, og i
tilknytning til denne planen utarbeides det konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om
konsekvensutredninger.
Foreliggende rapport er delutredning for tema kulturmiljø. Et sammendrag av denne er tatt inn i
konsekvensutredningen.
Arbeidet med prosjektet har blitt styrt av Jernbaneverket Utbygging ved Helge Heyerdahl Larsen. Til å
bistå i arbeidet har Jernbaneverket engasjert Multiconsult AS med Wibeke Norris som oppdragsleder.
Kulturminnekompaniet ved Unni Broe og Solrun Skogstad har vært fagansvarlig for kapitlene om
kulturminner i foreliggende delrapport, med bistand fra Kulturminneconsult ved Liv Marit Rui for den
arkeologiske delen av temaet.
Konsekvensutredning og kommunedelplan er tilgjengelig for gjennomsyn på Rygge kommune sine
nettsider www.rygge.kommune.no, Moss kommune sine nettsider www.moss.kommune.no, og
Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger også til gjennomsyn på servicesenteret
på Rådhuset i Rygge, på Rygge bibliotek og på Moss rådhus. Ansvarlig saksbehandler i Rygge
kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54, i Moss kommune Terje Pettersen, tlf 69 24 80 00.
Spørsmål til rapporten kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no

Jernbaneverket
Desember 2011
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0 Sammendrag
gitt verdi, har enten antatt minimal betydning for
kulturhistorien eller er så nye eller vanlig
forekommende at det ikke gir mening å gradere
dem.

0.1 Undersøkelsesområdet
Tiltaket strekker seg fra jernbanestasjonsområdet
sør for Moss stasjon i nord til litt nord for
kommunegrensa mellom Rygge og Råde i sør.

Etter visse kriterier blir omfanget av inngrepet
vurdert
for
hvert
enkelt
kulturmiljø.
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
verdien mot omfanget – dvs. om tiltaket vil
redusere eller styrke kulturmiljøenes verdi.
Konsekvensen graderes etter en gitt matrise,
”Konsekvensvifta”. Konsekvensen angis på en
ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – –
–).

Utredningen bygger videre på silingsrapport for
Kleberget–Såstad fra januar 2011. Det som
utredes nå er:
Nytt dobbeltstpor inkludert driftsveier mellom
Kleberget–Såstad, to alternativ:
•
•

Daglinjealternativet
Carlbergalternativet.

Tematisk avgrensing
I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer også være en del av temaet
landskapsbilde. Skillelinjen går på at det er ulike
aspekter som vektlegges. Under Kulturmiljø
vektlegges landskapets historiske innhold, mens
det under fagtemaet Landskapsbilde er de
visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet som
vektlegges.

Driftsbanegård sør for Såstad, to alternativ:
•
•

H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon ved
Gon.
H3: Driftsbanegård nord for Rygge stasjon
ved Gipsen.

0.2 Metode

0.3 Verdier

Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140,
for ikke-prissatte konsekvenser er lagt til grunn.
Her defineres kulturminner slik:

Influensområdet
Influensområdet for fagtemaet er valgt og
avgrenset ut fra relevans for jernbaneplanene og
av hensyn til landskap og kulturhistoriske
forhold. Jernbaneplanene berører så vidt Moss by
rett sør for jernbanestasjonområdet i nord. Det
strekker seg til litt sør for Rygge jernbanestasjon.
I de mest tettbygde områdene er influensområdet
begrenset til nærvirkningen. Den lengste
strekningen gjelder ralandskapet i Rygge – et
storskala jordbrukslandskap karakterisert av den
slake rahøyden og slettelandet nedenfor.
Rahøyden, med skogholt og fortettet nyere
bebyggelse langs den gamle veien som følger
raet, avgrenser influensområdet mot nordøst.
Rygge kirke og Værne kloster er historiske
tyngdepunkter som inngår i influensområdet,
samtidig som de avgrenser det mot sørvest.

Kulturminner er definert som alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Kulturmiljøer er definert som områder
hvor kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng
Kulturmiljøene er definert, avgrenset og vurdert
etter et sett kriterier som er tilpasset ulike
registreringskategorier. Ut fra deres betydning er
de rangert på en skala fra liten til stor verdi.
Vurderingene er gjort som et redskap i forhold til
tiltaket og kan ikke uten videre overføres til
andre sammenhenger. Kulturmiljøenes verdi er
foreslått
ut
fra
en
helhetsvurdering,
enkeltelementer i miljøene kan ha høyere verdi
enn den som er foreslått samlet. Planprogrammet
gir føringer for hva som er lagt vekt på.

Ralandskapet
De fleste kulturminnene som omtales gjelder
ralandskapet i Rygge. Her møter Østfoldraet
fjorden sør for Moss. Landskapet dannes av den

Kulturmiljøene er identifisert med et eget
nummer og vist på registreringskart og verdikart.
Områder innenfor influensområdet som ikke er
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for Såstad er ombygd til dobbeltspor, og sto
ferdig i 2000. E6, motorveien øst for raet, har
erstattet den gamle veien på rahøyden som
hovedvei.

sand- og grusholdige raryggen og leirsletten i
sørskråningen av raet. Kulturminnene representerer et stort spekter av typer og epoker i
historien. De eldste forteller om en kystbosetting
knyttet til en strandlinje som før landhevingen
gikk mye lenger inn i landet enn i dag.

Eldre sentre
Fra middelalderen finnes Værne (Varna)
klosterruin og Rygge kirke. Med jernbanen kom
”stasjonsbyene” på Dilling og Rygge og nye
knutepunkter. Bebyggelsen langs raveien er i dag
fortettet, og glir flere steder over i dagens
tettsteder, som Bredsand med kommunesenteret i
nord og Ryggebyen i sør. Tettbebyggelsen på
Bredsand framstår som en fortsettelse av Moss
byområde.

Den slakt skrånende raveggen og slettene
nedenfor
har
gitt
grunnlag
for
en
sammenhengende jordbrukskultur fra yngre
steinalder.
Sporene
etter
den
eldste
jordbruksbosettingen finner vi langs raets sørside
og på mindre høydedrag med sandholdig jord.
Gårdsbebyggelsen i jernalder og middelalder lå
trolig der vi finner de største gårdstunene i dag.
De fleste gårdsmiljøene i området viderefører
derfor et gammelt bosettingsmønster i
landskapet. Mange av gårdsnavnene går tilbake
til jernalder. Gravminner og andre bosettingsspor
fra forhistorisk tid dokumenterer, sammen med
dagens gårder, en intensiv og kontinuerlig
utnyttelse av ressursene i landskapet frem til vår
tid.

5 delområder
Influensområdet er for utredningen inndelt i 5
kulturhistoriske områder der de enkelte
kulturmiljøene presenteres:
Område 1 Moss by
Planområdet berører Moss by perifert og gjelder
boligmiljøet Kleberget som strekker seg fra
stasjonsområdet i Moss til kommunegrensa mot
Rygge i sør.

Den enkelte gårdens område strekker seg fra
leirsletten til ratoppen og favner slik ulike
ressurser i landskapet. Utviklingen innen
jordbruket, særlig fra siste del av 1800-tallet
muliggjorde drenering og dyrking av den
tidligere vasstrukne leirsletten under raet. Bildet
av den åpne, veldyrkede sletten med
sammenhengende åkre er relativt nytt.

Område 2 Feste– Dyre
I dag representer dette en overgangssone mellom
tettbebyggelsen knyttet til Moss by og
gårdslandskapet sørover mot Rygge. Men det er
del av et gammelt jordbruksområde, like ved der
raet løper ut i fjorden. Funn fra steinalder,
bronsealder og jernalder dokumenterer en lang
bosettingshistorie. Bebyggelsen er variert med
tradisjonell gårdsbebyggelse, småbruk, rester av
fiskerbosteder, eldre landsteder, fortetting med
nyere boligbebyggelse og med innslag av eldre
industri ved fjorden.

Dagens gårdstun på hovedbrukene ligger godt
synlige på framskutte terrasser under raet, eller
på de slake høyderyggene som strekker seg ned
fra raet. Utover 1800-tallet var det en sterk
folkeøkning, noe som også førte til etablering av
nye bruk. Samling av flere bruk langs veier som
følger de mindre høyderyggene i landskapet er
vanlig. Plasser og småbruk vokste fram på mer
marginale jordbruksområder. Særlig har bruk
langs Ryggeveien (raveien) slik bakgrunn, men
også noen av dagens bruk nede på leirsletten.

Område 3 Værne kloster
Området er del av ralandskapet. Det er et utpreget
herregårdslandskap med store jordbruksareal,
tradisjonsrik
bebyggelse
og
rike
fornminneforekomster med et stort spekter mht.
typer og alder. Store alléer, lunder med
varmekjære løvtrær og steingjerder preger
landskapet sammen med bebyggelse for de
kondisjonerte på gårder og tidligere landsteder.
Flere av de mest verdifulle kulturmiljøene og
viktigste overordnede sammenhengene er knyttet
til dette området.
Kjernen i området er Værne kloster fra slutten av
1100-tallet. Værne kloster inngår også etter
klostertiden som eiendombesitter i et mønster av
storgårder og adelige setegårder som er
karakteristisk for denne delen av Østfold.

Kommunikasjoner
Kongeveien, i dag Ryggeveien fv. 118, følger
den urgamle ferdselsveien på toppen av raet. Kart
fra slutten av 1700-tallet viser at det var et
forholdsvis tett veinett i området – de fleste
mellom gårdene, men også mellom kysten og
raveien. Mange av disse er nå gått ut av bruk,
men noen inngår i dagens offentlige veinett eller
som gårdsveier. Viktigst er Larkollveien.
Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
åpnet i 1879 med stasjoner på Dilling og Rygge.
Den følger og markerer rafoten. Strekningen sør
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flystasjon – senere kalt "Lille Rygge". Miljøet er
fortsatt bevart og er gitt formelt vern.

Til klosteret hørte mange underbruk og plasser
som senere er skilt ut. Storgården Carlberg
fradelt og skilt ut i 1840. Mye av den
omkransende bebyggelsen har bakgrunn i
tidligere husmannsplasser, og er med å
dokumentere godslandskapets sosiale bosettingsmønster. Bogslunden naturreservat er et miljø
med spesielt rike fornminneforekomster i
sammenheng med edelløvskog, gårdsmiljøer,
villabebyggelse og landsteder for kondisjonerte.
Område 3 utgjør nordre del av et landskap som er
foreslått som "Værne kloster landskapsvernområde", tiltrådt av fylkesmannen april
2011.

Viktige historiske sammenhenger
• Siktlinjer til historiske tyngdepunkter som
Rygge kirke, Værne kloster, Carlberg,
jernbanestasjonene og de store gravfeltene.
• Strukturen i gårdslandskapet med eiendomsskiller, steingjerder og gårdsveier.
• Sammenhengen mellom gårdene og mellom
gårder og tidligere husmannsplasser.
• Lesbarheten i hvordan gårdstunene og andre
kulturmiljøer er lokalisert i landskapet.
• Sammenhenger i de gamle ferdselslinjene
• Smålensbanen som en viktig samferdselshistorisk kulturminne og et strukturerende
element for nyere bebyggelse og ferdsel i
landskapet.

Område 4 Dilling–Rygge kirke
Området kan karakteriseres som et storskala
gårdslandskap under raet, definert der rasiden
skråner slakt ned mot sletten. Her har det vært
kontinuerlig jordbrukskultur fra langt tilbake,
dokumentert gjennom mange fornminner.
Gårdsbebyggelsen ligger godt synlig på
framskutte terrasser i raskråningen eller på slake
høyderygger ned fra raet. Lange steingjerder,
trerekker og alleer preger flere miljøer. Samlinger
av flere bruk er vanlig. Plasser og småbruk ble
etter hvert skilt ut langs veiene, særlig langs
Ryggeveien (raveien) og Larkollveien, men også
på de mindre attraktive leirslettene.

Potensialet for å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner
Fra Carlberg til Såstad ligger traséene på
lettdrevet sandjord i tilknytning til raet. Dette er
jordtyper og områder som ble foretrukket som
bosettingsområder i forhistorisk tid. Potensialet
for å finne ikke-kjente automatisk fredete
kulturminner, spesielt i form av bosettingsspor, er
generelt stor i dette området. Det gjelder fra alle
forhistoriske
tidsepoker.
En
tid
under
steinalderen var deler av området kystlinje, her er
det et særlig potensial for å finne
steinalderboplasser.

I dette området er middelalderkirkestedet Rygge
kirke det historiske tyngdepunktet med kirke,
prestegård, fornminner og tilknyttet museum.
Kirken er godt synlig i det åpne landskapet.
Sammen med store og rikt sammensatte gravfelt i
raskråningen, gir dette et landskapsbilde med stor
tidsdybde.

På Værne kloster og Carlberg, samt Grystad,
Krokstad og Dilling er det gjort flere funn fra
steinalder. I hele dette området er det stort
potensial for å finne steinalderboplasser.
På de fleste gamle gårdene i området er det
registrert gravhauger fra bronsealder/jernalder. På
Carlberg, Dilling og Såstad er det gravhauger og
gravfelt, på Gipsen både gravhaug og
bosettingsspor, og på Rør og Gate er det funnet
bosettingsspor fra bronsealder/jernalder. I disse
områdene er det stort potensial for å finne
ytterligere bosettingsspor. Berørte åkerområder
må undersøkes ved flateavdekking.

Område 5 Rør – Hermannskogen
Jernbanen følger også her rafoten. En stor del av
området
omfatter
slettelandet
nedenfor
raskråningen
sør
for
Rygge
stasjon.
Gårdsbebyggelsen til hovedbrukene ligger på
slake forhøyninger i slettelandet eller mindre
terrasser ned i raskråningen. Her er det flere
mindre utskilte bruk, mange med bakgrunn i
eldre plassbebyggelse. I dag er disse miljøene
delvis sterkt fortettet med yngre bebyggelse,
særlig langs Ryggeveien og i tilknytting til Rygge
stasjon, men fortsatt finnes åpne lommer med
jordbrukslandskap helt opp til raveien.
Et av brukene på gården Rør skiller seg ut ved at
det under 2. verdenskrig ble anlagt en militær
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Carlbergalternativet
Carlbergalternativets viktigste konfliktpunkter
gjelder Dilling stasjonsby og endring av
strukturer i gårdslandskapet på Carlberg.
Alternativet fører til store endringer i historiske
strukturer i Dilling stasjonsområde. Ved at det
nye dobbeltsporet flyttes, mister stasjonsbygningene sammenhengen til den jernbanen de
ble bygd ved.
Konflikten med gårdslandskapet på Carlberg
gjelder den nye banens skrå linje som skjærer
gjennom godslandskapets rettlinjede eiendomsstruktur inkludert gamle veiforbindelser mot raet.
Ved Carlbergalternativet blir store deler av
dagens jernbanelinje nedlagt. Virkningen av å
fjerne dagens linje har både positive og negative
sider. I sin tid var jernbanen et inngrep i
helhetlige gårdslandskap. Det er mulig at visse
eldre historiske sammenhenger ville kunne
styrkes uten jernbanen, bl.a. sammenhengen
mellom Værne kloster og Carlberg og
gårdslandskapet på Dyre. Samtidig har
Smålensbanen slik den går kulturhistorisk
interesse, det gjelder ikke bare stasjonsbygningene og bevarte enkeltelementer som
natursteinundergangene ved Dyre og Carlberg,
men også banen som struktur.

0.4 Konsekvenser
0.4.1

Nytt dobbeltspor

Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenlignings- og referansealternativet. Alternativ 0 er dagens jernbane uten
andre tiltak enn det som er vedtatt bygget eller
lovpålagt. 0-alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
ble åpnet i 1879 og har i seg selv kulturhistorisk
interesse. Dilling stasjon ble lagt ned i 1970 og
området begynner å bære preg av manglende
bruk. Rygge er fortsatt i bruk som stoppested, og
stasjonsbygningen har funksjoner i forbindelse
med stoppestedet.
Daglinjealternativet
Det viktigste konfliktpunktet ved Daglinjealternativet gjelder undergangen for Dyreveien
ved Carlberg. Her møtes jernbanen med den
verneverdige
natursteinundergangen,
eldre
ferdselsveier, Carlbergs godslandskap, et
automatisk fredet gravfelt og Bogslunden
naturreservat på et lite område. Tiltaket får
direkte og indirekte følger for flere viktige
kulturhistoriske elementer, med betydning også i
en større sammenheng.

Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kan komme ganske nær
slike. Det gjelder særlig ved Hestehagen sør for
Dilling og ved veiomlegging mot Dillingveien
nordøst for Dilling stasjon. Her er det også et
stort potensial for flere fornminner.

Alternativet har noen mindre konfliktpunkter i
tillegg. Det er sannsynlig at det vil skade
fornminner ved Bogslunden og ved Carlberg
gamle vokterbolig. Ved Dilling stasjonsområde
vil den historiske kontakten mellom vei, bane og
stasjon bli noe vanskeligere å lese som følge av
omlegging av veier i stasjonsområdet.

Samlet konsekvens for Carlbergalternativet
vurderes som liten til middels negativ (–/– –).

En utvidet jernbane med stivere linjeføring enn
dagens vil påvirke hvordan de historiske
sammenhengene i gårdslandskapet leses. Det
gjelder ved Carlberg der i tillegg eldre
veistrukturer brytes, og i noen grad gjennom
gårdsmiljøene på Dyre og over Værne kloster.

Avveining
Hensynet til kulturmiljøet Værne kloster og
Carlberg som del av dette, veier tungt i
avveiningen. Konflikten som Daglinjealternativet
skaper ved Carlbergundergangen berører flere
viktige elementer som forteller om den felles
kulturhistorien i området.

Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kommer ganske nær
slike. Det gjelder et par steder på Carlberg og i
Bogslunden. Her er det også et stort potensial for
å støte på flere fornminner.

Dilling stasjonsområde er det viktigste
konfliktområdet ved Carlbergalternativet. Det
berører et yngre lag av historien, men likefullt av
stor betydning for området. Men heller ikke
Daglinjealternativet er uten negative konsekvenser for historiske sammenhenger i stasjonsmiljøet i forhold til 0-alternativet.

Utslagsgivende for samlet konsekvensvurdering
er virkningene ved Carlberg. Samlet konsekvens
for Daglinjealternativet vurderes som middels til
stor negativ (– –/– – –)

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Begge alternativ får negative konsekvenser for
kulturlandskap og eldre gårdsstrukturer på
Carlberg. Begge har konfliktpunkter med gamle
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veistrukturer. Selv om Carlbergalterativet griper
mest inn i Smålensbanen som kulturminne, har
også Daglinjealternativet negative følger for
denne.

Dokumentasjon og flytting
Kulturminner som blir sterkt berørt, bør
dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for
dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger
av type kulturminne, og bør avklares med
kulturvernmyndighetene i miljøoppfølgingsprogrammet.

Begge alternativ har potensial for å finne ikke
kjente automatisk fredete kulturminner. Trolig er
dette potensialet noe større ved Carlbergalterntivet.

Hensyntaking til Smålensbanen som
kulturminne
Smålensbanen fra 1879 har kulturhistorisk
interesse. Ved Carlbergalternativet blir store
strekninger av eksisterende spor overflødig. Den
historiske lesbarheten av utviklingen etter 1879
blir svekket når banen forsvinner. Det bør
vurderes om den helt eller delvis kan utnyttes til
formål som bevarer lesbarheten. Situasjonen ved
Dilling stasjon og de gamle undergangene må
særlig utredes. Dette bør være et tema for
miløjoppfølgingsprogrammet.

Med vekt på konflikten ved Carlbergundergangen
rangeres Daglinjealternativet som det dårligste
alternativet for fagtemaet.

0.4.2

Driftsbanegård

Alternativ H1
Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon berører
gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget
ligger svært nær tunet på Gon, er dette det
viktigste konfliktpunktet her. Konflikten gjelder
hvordan tiltaket svekker sammenhengen mellom
gårdsbebyggelsen og et gammelt gårdslandskap.

0.6 Usikkerhet

Alternativ H3
Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Anlegget vil endre landskapet
gårdene er en del av og svekke sammenhengen
mellom gårdstun og et gammelt kulturlandskap.
Den får også indirekte konsekvenser for miljøet
rundt Rygge kirke. Størst er konflikten med
Gipsen, men siden disse gårdene oppleves i
sammenheng, får tiltaket negative konsekvenser
for et helhetlig miljø øst for Rygge kirke.

Usikkerhet knyttet til behovet for geotekniske
tiltak langs Festestranda innebærer en vesentlig
usikkerhet ved omfangs- og konsekvensvurderingene ved Daglinjealternativet.
Det er usikkerhet knyttet til arealdisponeringen
av området for eksisterende spor. Smålensbanen
har som nevnt foran kulturhistorisk interesse.
Hva som skjer med den og kulturminner knyttet
til den, vil ha betydning for den samlede
omfangs- og konsekvensvurderingenen for
Carlbergalternativet.

Avveining
Konflikten ved begge anlegg gjelder den
historiske lesbarheten i hvordan de gamle
gårdene ble lokalisert i ralandskapet og hvordan
sammenhengen mellom dem oppleves. Begge
anlegg vil svekke sammenhengen mellom
gårdstun og landskap. Konfliktpunktene ved H3
er flere og større, i tillegg til at det berører et av
de viktigste historiske tyngdepunktene i området
– Rygge kirke. Konflikten ved Gon er av mer
lokal karakter

En viktig usikkerhet i vurderingene er knyttet til
hvor sannsynlig det er å finne ikke-kjente
automatisk fredete kulturminner. Potensialet er
som beskrevet jevnt over stort.

0.7 Oppfølgende
undersøkelser

0.5 Avbøtende tiltak

Undersøkelsesplikten
Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor
man kan forvente å finne ikke kjente automatisk
fredete
kulturminner.
De
arkeologiske
undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen
oppfyller
ikke
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9.
Det må foretas mer finmaskete undersøkelser i
forbindelse med reguleringsplanen. Det gjelder
også områder som vil bli berørt under
anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke

Miljøoppfølgingsprogram
Før arbeidet settes i gang bør det lages et
miljøoppfølgingsprogram i samarbeid med
kulturvernmyndighetene, for hvordan man skal
håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket, både
i anleggsfasen og etterpå.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det
medføre krav om at det foretas arkeologiske
utgravinger av de kulturminnene som blir berørt.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn for tiltaket

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 2010–
2019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad har en lang
planhistorie. Det har vært gjennomført flere
planprosesser, både i regi av NSB og JBV, som
inkluderer den nordre strekningen. For strekningen mellom Sandbukta og Moss foreligger det
godkjent hovedplan (2009), men for den søndre
strekningen mellom Kleberget og Såstad
foreligger det pr. i dag ingen godkjent hovedplan
(JBVs interne plan).
Reguleringsplanen for strekningen Sandbukta–
Kleberget fra 1999 er ikke i tråd med JBVs
hovedplan fra 2009 og trenger revisjon. Mellom
Kleberget og Såstad finnes ingen vedtatt plan
etter plan- og bygningsloven. I gjeldende
kommuneplan for Rygge er det lagt inn en
hensynssone i området som er aktuell for ny
trasé.
For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
konsekvensutredning (KU) for å få en avklaring
for traséføringen på dobbeltsporet gjennom
Rygge. For de alternativene som utredes skal det
også vurderes område for driftsbanegård for
lokaltog sør for Moss.
Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt fra
ekstern kvalitetssikring, KS11, men det pågår et
arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for
vei- og trafikksystemet i Moss, hvor en skal se
vei og bane i sammenheng.

1.2

Tiltaket

Tiltaket omfatter:
•
•

nytt dobbeltspor mellom Moss/
Kleberget-Såstad inkl. driftsveier
driftsbanegård

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon, jamfør hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta-Moss/Kleberget, og går fram til
Såstad, dvs. frem til den utbygde dobbeltsporparsellen. Områder for driftsbanegård med
vende- og hensettingsanlegg for tog er vurdert
mellom Moss og Rygge stasjon.
Alternativer som er vurdert er dokumentert i en
silingsrapport (Multiconsult AS, 2011). De
alternativene som skal utredes er fastsatt i
planprogram for tiltaket.

1.3

Plikt til
konsekvensutredning

Plikten til konsekvensutredning følger av planog bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer eller tiltak, og når
det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
Kleberget–Såstad,
utløser
plikt
til
konsekvensutredning etter forskriftens § 2.
Følgende planer og tiltak skal alltid behandles
etter forskriften:
c) kommunedelplaner der det angis
områder for utbyggingsformål,

1.4
1 KS-ordningen krever at alle statlige

investeringsprosjekt med en forventet kostnad
over 500 millioner kroner skal gjennomgå
ekstern kvalitetssikring før de legges fram for
vedtak i Stortinget.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Planprosess

Jernbaneverket er forslagsstiller og tiltakshaver
for
prosjektet.
Siden
tiltaket
krysser
kommunegrensen mellom Moss og Rygge, er
begge kommunene ansvarlig planmyndighet for
hver sin del og har vedtatt et felles planprogram.
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Utredning og vurdering av ulike traseer vil bli
gjennomført i tråd med vedtatt planprogram
gjennom den påfølgende prosessen med
kommunedelplaner og konsekvensutredning.
Kommunedelplan med rettslig bindende trasé
vedtas av Rygge kommune for den delen av
tiltaket som ligger i Rygge, og tilsvarende av
Moss kommune for delen som ligger i Moss.

1.4.1

Hovedplan

Det skal lages en hovedplan for de aktuelle
alternativene i forhold til standard og
innrettninger på trasé, omgivelsene, miljø (støy),
kostnader, sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte
og konsekvenser. Hovedplanen er JBVs interne
dokument, og skal gi rammer for videre
planlegging og etterfølgende detaljplaner med
evt. tilhørende reguleringsplaner etter plan- og
bygningsloven.

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport
i Norge skal opprettholdes.
Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.
Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:
•
•

2013 - 99,2 %
2019 - 99,3 %

Mål om regularitet:
•
•

2013 - 99,0 %
2019 - 99,2 %

1.5.2

Mål for planleggingen

1.5

Målsettinger

Målet for planleggingen er å få traséavklaring for
dobbeltsporet fra Moss stasjon og gjennom
Rygge kommune. Kommunedelplanene skal
være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner.

1.5.1

Mål for tiltaket

Dette oppnås ved:

Prosjektet er i samsvar med de strategier og
fokusområder som er styrende for Jernbaneverket
under konkurransekraft og samfunnsnytte samt
sikkerhet, punktlighet og informasjon (Jernbaneverket,
2010)
.

•
•
•

utvikle realistiske traseer for dobbeltsporet fra Kleberget til Såstad.
sørge for nødvendig politisk forankring.
gi alle aktører mulighet til medvirkning..

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner fram mot 2040” (Jernbaneverket, 2006).
Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse
med rullering av NTP. I stamnettutredningen
ligger Østfoldbanen inne med følgende
effektmål:
Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.
Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i
stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og utlandet.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2 Tiltaket
2.1

Nytt dobbeltspor

2.1.1

Krav og utforming

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien er dimensjonert i henhold til
Jernbaneverkets
Tekniske
regelverk
(Jernbaneverket, 2010).
Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på
2400 m. Dette er ikke oppnåelig for linjen i
dagen langs fjorden, men videre sørover.
Horisontalkurvaturen søkes optimalisert med
færre kurver og større radier. Ved Moss stasjon er
det rimelig å anta at de fleste passasjertog
stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp er det
forutsatt passeringshastighet 130 km/h.
Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er
normalt 4,7 m. Der nytt spor legges inntil
eksisterende spor er det behov for en økning av
sporavstanden slik at eksisterende spor kan ligge
mens eksisterende spor bygges. På slike partier er
det forutsatt en minsteavstand på 5.4 m for å gi
en anleggsmessig enklere løsning.
Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig
stigning over 1 km) for 200 km/h.
Tunneler
Tunneler

på

parsellen

er

planlagt

som

ettløpstunnel med dobbeltspor. For lange
tunneler, som Carlbergalternativet, er det krav
om rømmingsveger for hver 1000 m hovedtunnel.
Det
er
derfor
planlagt
to
tverrslag/
evakueringstunneler. Disse er vist i kart i figur
2-3.
Sporets oppbygging
Overbygning
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750
mm opp fra formasjonsplanet. Det skal være en
fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor
midt til ytterkant formasjonsplan på 3,5 meter.
Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie
kryssinger både for kryssende veier og gang- og
sykkelvei. Løsninger for offentlig vei skal
utformes i tråd med Statens vegvesens vegnormaler.
Nye kryssinger og stenging/omlegging
eksisterende er vist i figur 2-3.

av

Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det ønskelig
med atkomst til denne for Jernbaneverkets
personell. Ved daglinje søkes dette løst ved egne
driftsveier langs linjen eller ved å benytte annet
veinett (jordbruksveier eller offentlig veinett).
Løsninger for dette er vist i figur 2-3.

Tiltak mot støy og vibrasjoner
Planlagt støyskjerming er beskrevet under hvert

Figur 2-1: Normalprofil for nytt dobbeltspor

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

13

JBV Utbygging, desember 2011

TILTAKET

alternativ. For boliger som har nivåer over
anbefalte grenseverdier blir det også behov for
lokal skjerming av uteplass og fasadetiltak.
I tunnelen er det planlagt strukturlyddempende
matter. Endelig omfang og utforming av tiltak for
å begrense støy må gjøres på grunnlag av
beregninger som skal utføres i forbindelse med
detalj- og reguleringsarbeidet.
I tilfeller der både bane og boliger ligger i
områder med løsmasser/leire, kan det oppstå
problemer med følbare vibrasjoner i boliger som
ligger nærmere sporet enn ca. 100 meter.
Problemet er størst der det er bløt leire.Det mest
aktuelle tiltaket mot følbare rystelser er å etablere
kalksementpæler under sporene.
Endelig omfang og utforming av tiltak for å
begrense strukturlyd og vibrasjoner må gjøres i
forbindelse med detalj- og reguleringsplanarbeidet.

2.1.2

Alternativer

Alternativ 0
Alternativ
0
er
sammenligningsog
referansealternativet. Alternativ 0 er dagens
jernbane uten andre tiltak enn det som er vedtatt
bygget eller lovpålagt.
Daglinjealternativet
Trasen for det nye dobbelsporet starter i planlagt
nytt spor ved ny Moss stasjon og går direkte inn i
en 580 m lang tunnel gjennom Kleberget. Et
forbikjøringsspor er planlagt på Moss stasjon,
sporet tilkobles dobbeltsporet inne i tunnelen, slik
at det blir 3 spor ca. 100 m inn i tunnelen.
Eksisterende spor beholdes et stykke langs
fjorden i forbindelse med havneområdet Videre
sør for tunnelen følger traseen dagens jernbane.
På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon fram til Carlberg gård blir
hastigheten 130 km/h, videre oppfyller
sporgeometrien kravet på minste kurveradie på
2400 m og hastigheten blir da 200 km/h fram til
Rygge.
Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.

Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming fra
Kleberget tunnel og sørover, til ny kryssing av fv.
314 Dyreveien ved Carlberg. Traseen går her
gjennom boligbebyggelse, totalt ca. 1,9 km. Det
må også etableres tosidig støyskjerm ved Dilling
i en strekning på 600 meter. Støyskjermene skal
etableres med en høy arkitektonisk kvalitet med
innslag av glass der det er naturlig i forhold til
utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det er
antatt at om lag 40 eneboliger og en boligblokk
må ha lokale støytiltak.
Carlbergalternativet
Traseen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2 270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100 meter inne i
tunnelen.. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden for å kunne opprettholde
forbindelse med havneområdet.
Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sydøstlig retning og krysser Larkollveien, ca. 150
m nord for Dilling stasjon. Ca. 500 m øst for
Dilling stasjon krysses eksisterende bane og den
nye traseen ligger videre på sørsiden av
eksisterende spor fram til tilknytningen til
eksisterende dobbeltspor. Totallengde for
Carlbergalternativet er 6130 meter.
Sporgeometrien for Carlbergalternativet oppfyller
kravet for 200 km/h, med unntak av ca. 500 m ut
fra Moss stasjon, der en kurveradie på 1200 m
begrenser hastigheten til 140 km/h.
Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.
Støytiltak
Det legges opp til tosidig støyskjerming gjennom
Dillingområdet i en strekning på 1050 meter. Det
blir også behov for lokal skjerming av uteplass
og fasadetiltak for en del boliger. Det er antatt at
om lag 20 eneboliger må ha lokale støytiltak.

Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget
tunnel, to ved søndre portal for Kleberget tunnel,
og en bolig ved Carlberg.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Sporavstanden ved nye Moss stasjon er planlagt
med 4,5 m (ved plattformer). Sporavstanden
endres så til 4.7 m før dobbeltsporet går inn i
tunnelen.
Sporavstanden videre er 4,7 m fram til
tilkoblingen bortenfor Kurefjordveien og
tilpasses eksisterende sporavstand på ca 5,3 m
ved Såstad.
Den største stigning blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.

2.1.3

Miljø

Støyskjerming
Det legges opp til tosidig støyskjerming gjennom
Dillingområdet i en strekning på 1050 meter.
Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk utforming med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Det er antatt at 20 eneboliger må ha
lokale støytiltak.

Figur 2-2: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 2-3: Oversikt over driftsveger, rømningstunneler og kryssingspunkter

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2.2

Driftsbanegård

2.2.1

Krav og utforming

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 2-4.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.
I tillegg skal det anlegges 220 meter driftsspor.
Til dette området må det være kjøreadkomst for
lastebil, og mulig å lagre materiell i en sone på 10
meter langs sporet.
H1 har et nedbremsningsspor på 250 meter inn til
driftsbanegården, H3 har et tilsvarende spor med
130 m lengde.
Samlet vil det være behov for et areal på ca.
65.000 m2.
Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7
m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.

Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingspor har et
maksimalt fall på 2‰. Det anbefales 0‰.

Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.

Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres
servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget vil være
garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet
for overnatting for ca. 5 personer. Det planlegges
i tillegg et teknisk bygg på 200 m2. Servicebygg
og teknisk bygg skal etableres med høy
arkitektonisk kvalitet. Dette må ivaretas i detaljog reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte
bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både
som støyskjerm og visuell skjerming av anlegget.
Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men
arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg
på området. Støyberegninger er gjort uten
vaskeanlegg.
Sikkerhet
Det
vil
etableres
inngjerding
med
sikkerhetsgjerde rundt hele området. Området
videoovervåkes og vil være belyst.

2.2.2

Alternativer

Følgende konsept vurderes i hovedplanen:
•

H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til
Råde, lokalisert på vestsiden av eksisterende
spor.
• H3: Driftsbanegård mellom Såstad og Rygge
stasjon med lokalisering på vestsiden av
eksisterende spor.
Driftsbanegård sør for Rygge muliggjør vending
av tog på Rygge. Ingen av konseptene innebærer
vending inne på Rygge stasjon, da tiltak på
Rygge stasjon ikke er en del av prosjektet.
Vending
kan
imidlertid
skje
på
hensettingsområdet.

Figur 2-4: Skjematisk plan for driftsbanegård.
Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 2-5: Alternativer for driftsbanegård

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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3 Metode
innhold, forståelsen av historien, vektlegges
under tema Kulturmiljø.
• Identiteten som en gruppe beboere eller
brukere har knyttet til spesielle kulturminner/miljøer, landskapsrom eller
naturtyper, skal behandles under temaet
Nærmiljø og friluftsliv. Det kulturhistoriske
aspektet skal behandles under temaet
Kulturmiljø.

3.1 Metodikk
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140
legges til grunn.

3.1.1

Definisjon

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov
om kulturminner. Kulturminner er definert som
alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Begrepet kulturmiljøer er definert som områder
hvor kulturminner inngår som en del av en større
helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av
kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller
sammenheng kulturminnene inngår i.
Automatisk fredete kulturminner omfatter
arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537
og alle erklærte stående byggverk med
opprinnelse fra før 1650.
Kulturlandskap er landskap som er preget av
menneskelig bruk og virksomhet.
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til
kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår.
Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må
forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra
tidligere generasjoner, slik at disse kan
overleveres til nye generasjoner. Da man ikke
kan ta vare på alt mennesker har skapt gjennom
tidene, er det nødvendig å prioritere hva som er
viktig å bevare. Temaet kulturmiljø tar
utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av
berørte områder, og vurderer om tiltaket vil
redusere eller styrke verdien av disse.

3.1.2

Tematisk avgrensing

I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer også være en del av temaet
Landskapsbilde. Skillelinjen går på at det er ulike
aspekter som vektlegges. For å unngå
dobbeltvekting ved at de samme aspekter
konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det
definert følgende avgrensinger (utdrag fra
Håndbok 140):
• De visuelle forhold knyttet til
kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges under
Landskapsbilde. Landskapets historiske

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

3.1.3

Registreringskategorier

Følgende registreringskategorier er lagt til grunn
(utdrag fra Håndbok 140):
Fornminner omfatter bosettingsspor, graver,
kullgroper, jernvinneanlegg, fangstanlegg, bergkunst, rester av åkerbruk, forsvarsverker, industri
etc. Fornminner som ligger i tilknytning til et
gårdsbruk, og som kan settes i en sammenheng
med dette, bør inngå i gårdsmiljøet (se nedenfor).
Gårdsmiljøer/fiskebruk omfatter gårdsbruk,
småbruk og husmannsplasser med våningshus og
driftsbygninger, samt den delen av innmark/utmark som er vesentlig for opplevelsen av kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Fiskebruk med
våningshus og driftsbygninger inkludert naust/
strandlinje..
Tekniske/industrielle kulturmiljøer omfatter
industribebyggelse, spor av gruvedrift, fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart (marine
kulturminner), veier, jernbane, bruer, utmarksdrift som jernvinne/kullproduksjon, fangstanlegg
etc.
Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med
monumentalbygg, monumenter, parker, kirker og
kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler med mer.
Jordbrukets kulturlandskap.
Håndbok 140 har også flere andre registreringskategorier innenfor tema kulturmiljø, men disse
anses for ikke å være aktuelle i denne
utredningen.
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Verdikriterier

Tabell 3-1: Verdikriterier for delområder innen
tema kulturmiljø
Verdi

Kulturmiljøer knyttet til primærnæringene (gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk og lignende)

Fornminner/ samiske kulturminner
(automatisk fredet)

L

Kriterier
-

Vanlig forekommende enkeltobjekter ute
av opprinnelig sammenheng

-

Representative for epoken/funksjonen og
inngår i en kontekst eller i et miljø med
noe tidsdybde.
Steder det knytter seg tro/tradisjon til

M
S
-

L
M
S
-

Kulturmiljøer i tettbygde
områder (bymiljøer,
boligområder)

L

-

M

-

Sjeldent eller spesielt godt eksempel på
epoken/funksjonen og inngår i en svært
viktig kontekst eller i et miljø med stor
tidsdybde
Spesielt viktige steder som det knytter seg
tro/tradisjon til
Miljøet ligger ikke i opprinnelig kontekst
Bygningsmiljøet er vanlig forekommende
eller inneholder bygninger som bryter
med tunformen
Inneholder bygninger av begrenset
kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning

Verdi

Kriterier
-

Tekniske og industrielle kulturmiljøer
og rester etter slike

Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter
kriteriene hentet fra Håndbok 140 og er gitt i
tabell 3-1. Vurderingene av kulturmiljøene er
gjort som et redskap i forhold til tiltaket og kan
ikke uten videre overføres til andre
sammenhenger. Miljøer, områder innenfor
influensområdet som ikke er gitt verdi, har enten
antatt minimal betydning for kulturhistorien eller
er så nye eller vanlig forekommende at det ikke
gir mening å gradere dem.

Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig
godt eksempel på epoken.
Inneholder bygninger med spesielt store
arkitektoniske kvaliteter og/eller av svært
stor kulturhistorisk betydning

S

-

L

-

Miljøet er vanlig forekommende
Inneholder bygninger uten spesielle
arkitektoniske kvaliteter

-

Miljøet er representativt for epoken, men
ikke lenger vanlig
Inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter

M

-

S

-

Andre kulturmiljøer (miljøer knyttet til spesielle
enkeltbygninger, kirker, kulturlandskap, parker o.l

3.1.4

L

-

M

-

S

-

Miljøet er sjeldent og spesielt godt
eksempel på epoken
Inneholder bygninger med spesielt store
arkitektoniske kvaliteter
Miljøet er vanlig forekommende og/eller
er fragmentert
Bygninger uten spesielle kvaliteter
Vanlig kulturlandskap med endret
topografi
Miljø som er representativt for epoken,
men ikke lenger vanlig
Bygninger/objekter med
arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter
Vanlig kulturlandskap med noe endret
topografi
Miljø som er sjeldent og/eller særlig godt
eksempel på epoken.
Bygninger/objekter med svært høy
arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet
Sjeldent/gammelt kulturlandskap

Miljøet ligger delvis i opprinnelig
kontekst.
Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for regionen, men ikke lenger
vanlig og hvor tunformen er bevart.
Inneholder bygninger med kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning
Miljøet ligger i en opprinnelig kontekst.
Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig
godt eksempel på epoken/funksjonen og
hvor tunformen er bevart
Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning.
Miljøet er vanlig forekommende eller er
fragmentert
Inneholder bygninger som har begrenset
kulturhistorisk betydning
Enhetlig miljø som er representativt for
epoken, men ikke lenger vanlig
Inneholder bygninger med arkitektoniske
kvaliteter og/eller kulturhistorisk
betydning

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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3.1.5

Vurdering av omfang og
konsekvenser

•

Omfang og konsekvens av de ulike alternativene
er vurdert. Kriterier for å bedømme omfang er
gitt i tabell 3-2. Omfangvurderingene baseres på i
hvilken grad kulturmiljøer endres direkte og
indirekte.

•

Tabell 3-2: Kriterier for å vurdere omfang for
tema kulturmiljø
Omfang

•

Tiltaket vil:

Barriere for ferdsel og opplevelse
mellom viktige målpunkt

Kulturminner og -miljøers1
endring/forhold og lesbarhet

stort positivt i stor grad bedre forholdene eller øke
lesbarheten

1

middels
positivt

bedre forholdene eller lesbarheten

lite eller intet stort sett ikke endre
middels
negativt

kulturminner blir skadet, lesbarheten
reduseres

stort negativt ødelegge kulturminner eller lesbarheten
stort positivt i stor grad styrke
middels
positivt

Styrke

lite eller intet stort sett ikke endre
middels
negativt

svekke/redusere

stort negativt bryte/ødelegge

Herunder historiske kommunikasjonsårer

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde
miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er
vist i Figur 3–3 er en matrise som angir
konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Som
det framgår av figuren, angis konsekvensen på en
ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens
(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – –
–). Midt på figuren er en strek som angir intet
omfang og ubetydelig/ingen konsekvens.

3.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor kulturmiljø:
•

kulturmiljøer fra nyere tid ses i
sammenheng.
Viktige
sammenhenger
mellom
kulturmiljøene og mellom kulturmiljøene
og ralandskapet belyses.
Det skal gjøres rede for potensialet for å
finne ikke kjente automatisk fredete
kulturminner. Undersøkelsesplikten etter
kulturminnelovens
§ 9 forutsettes
ivaretatt i reguleringsplanfasen.
Utredningen skal vise om og hvordan
kulturminner og kulturmiljø blir påvirket
– hvilke konsekvenser, positive eller
negative, tiltaket får for de enkelte
kulturminnene, hvordan det påvirker
sammenhengen mellom kulturminnene,
og betydningen av konsekvensene i en
større sammenheng.

3.3 Influensområde
Influensområdet er definert som området der
dobbeltsporet inklusiv anlegg for vending og
hensetting (dvs. driftsbanegårdene), kan påvirke
omgivelsene. Influensområdet er for temaet
kulturminner og kulturmiljø delt opp i fem
delområder. Områdene vises på kart, se Figur 4–
1 og 4–2. Områdene er valgt og avgrenset ut fra
relevans for jernbaneplanene og av hensyn til
landskap og kulturhistoriske forhold. I de mest
tettbygde områdene er influensområdet begrenset
til nærvirkningen. Den lengste strekningen
gjelder ralandskapet i Rygge. Den slakt
skrånende rahøyden og slettene nedenfor har gitt
grunnlag for et storskala jordbrukslandskap som
har røtter langt bakover i tid. Her er
sammenhengen mellom kulturmiljøene viktige
for å lese og forstå landskapets kulturhistoriske
innhold. Rahøyden, med skogholt og fortettet
nyere bebyggelse langs den gamle veien som
følger raet, avgrenser influensområdet mot
nordøst. Avgrensingen mot sørvest er mindre
opplagt. Rygge kirke og Værne kloster er viktige
historiske
tyngdepunkter
og
del
av
influensområdet mot sørvest.
Der det har vært naturlig, er grensene for
delområdene sammenfallende med grensene for
Værne klosters landskapsvernområde.

Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal
beskrives, gis verdi og kartlegges.
Automatisk fredete kulturminner og

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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3.4 Innsamling av
grunnlagsinformasjon

•

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:

•

•

•

•

Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase
for fredete kulturminner. Lokalitetsnummer
omtalt i den følgende teksten henviser til
Askeladden.
SEFRAK-registeret for bygninger, gjelder i
hovedsak hus eldre enn 1900, kart og
skjemaer. Gnr./bnr. som er gitt i teksten er
hentet fra økonomisk kartverk.
Kulturminner og kulturmiljøer Moss–Såstad
(Rygge). Temarapport for konsekvensutredning for NSB Bane Region Øst fra
1994.

•

•
•
•

Div. eldre kart, i hovedsak fra Statens
kartverk Hønefoss.
Sentralarkivet for vertikalfoto, TerraTec/Statens kartverk.
Karttjenesten til Moss og Rygge kommuners
internettsider.
Rygge Bygdebok, Norske gardsbruk
Ellers har det vært knyttet kontakter med
aktuelle personer i forvaltningen, og
lokalkjente.
Egne befaringer.

Figur 3-3: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og omfang.
Fra Statens vegvesens håndbok 140, revidert utgave.
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4 Dagens situasjon, verdier
4.1 Historisk oversikt
Analyseområdet tar med seg litt av Moss′
boligbebyggelse i nord og strekker seg til litt
nord for grensa mellom Rygge og Råde
kommuner i sør. Det er for den videre analyse
avgrenset til fem kulturhistoriske delområder
med tilhørende kulturmiljøer. Områdene viser
inngrepets influensområder for fagtemaet og er
valgt og avgrenset ut fra relevans for
jernbaneplanene og av hensyn til kulturhistorisk
betydning. Ikke alle kulturmiljøer med
kulturhistorisk verdi innen områdene er særskilt
omtalt. Kulturmiljøenes verdi er foreslått ut fra
en helhetsvurdering for dette prosjektet. Enkeltelementer i miljøene kan ha høyere verdi enn den
som er foreslått samlet.
Planområdet tangerer så vidt Moss by ved
jernbanestasjonsområdet. Moss vokste fram ved
munningen av Mosseelva hvor det var kverner og
saltkokerier i middelalderen, fra 1500-tallet
sagbruk og trelasthandel. Moss ble kjøpstad i
1720. Den moderne industrialiseringen er knyttet
til siste tredjepart av 1800-tallet og ligger til
grunn for utviklingen i bl.a. stasjonsområdet –
som var del av Rygge fram til 1937/38.
Ralandskapet
Den lengste strekningen og de fleste
kulturminnene som omtales gjelder ralandskapet i
Rygge. Her møter Østfoldraet fjorden sør for
Moss. Landskapet karakteriseres av raryggen og
leirsletten i sørskråningen av raet. I fjellgrunnen
under slettelandet er det dalganger som går ut
mot sjøen. Fra Bjølsen faller landskapet svakt
ned mot Kurefjorden, mens det ved Dyre går mye
brattere ned mot fjorden ved Feste. Ralandskapet
er blitt til under istiden. Hele området består av
marine avsetninger med leire, der isbreen har lagt
igjen en kappe av morenemasse, bestående av
sand og grus som danner raet, mens det på
slettene i sørskråningen av raet er leire. Etter at
isen trakk seg tilbake, begynte landet å stige, og
havnivået sto derfor høyere under steinalderen
enn det gjør i dag.
Etter landhevingen finner vi i dag sandblandet
leire i skråningene og marin leire på de
lavtliggende slettene nedenfor. Det er små
høydeforskjeller på slettelandet med svak
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stigning opp mot raryggen. I planområdet er det
lite fjell i dagen. Varmekjær vegetasjon med alm,
lindeskog og eik er vanlig. Den slakt skrånende
raveggen og slettene nedenfor, har gitt grunnlag
for et storskala jordbrukslandskap. Kulturminnene forteller om en sammenhengende
jordbrukskultur fra yngre steinalder til i dag. Den
eldste bosettingen finner vi langs raet og på
mindre høydedrag med sandholdig jord.
Gårdsbebyggelsen i jernalder og middelalder lå
trolig der vi finner de eldste gårdstunene i dag.
Mange av gårdsnavnene går tilbake til jernalder,
som for eksempel Bjølsen, Gipsen og Løken
(opprinnelig endelse på –vin, som betyr
eng/slette, navnet går tilbake til eldre jernalder).
De eldste gårdene ligger nederst i skråningen i
edelløvskogen. Kulturminnebestanden har stor
historisk
tidsdybde.
Gravminner
og
bosettingsspor fra forhistorisk tid dokumenterer
en intensiv og kontinuerlig utnyttelse av
ressursene i landskapet frem til vår tid.
Spor etter den eldste bosettingen
Innenfor de definerte kulturmiljøene er det funnet
minst 15 bosettings/aktivitetsområder fra
steinalder, minst 4 fra bronsealder og minst 6 fra
jernalder. I tillegg er det et stort antall
gravminner av ulike slag fra bronsealder og
jernalder. I bronsealder innførte man en ny
gravskikk, gravrøyser, ofte plassert på svært
synlige steder som toppen av en fjellknaus. Fra
Rygge er det kjent mer enn 50 gravrøyser fra
bronsealder. Fra jernalder er det kjent et stort
antall graver, langt flere enn det som er vanlig.
Det finnes flere ulike typer graver,
flatmarksgraver (grav uten overflatemarkering),
gravrøyser, gravhauger av ulik form, steinringer
og steinlegginger. Mange av gravhaugene er
fjernet i årenes løp. Rygge kommunes
kommunevåpen er en gullspore på rødt skjold.
Sporen henspiller på en gullspore i
filigransarbeid fra vikingtiden, funnet på gården
Rød under Værne kloster i 1872. Dette er det
fineste gullfunn fra vikingtiden i Norge.
Gamle sentre
Fra middelalder finnes Værne (Varna) klosterruin
og Rygge kirke. Klosteret er Norges eneste
johannitterkloster og ble anlagt rundt år 1190.
Anlegget tjente som hospital for kongens hird
fram til 1308. Klostertiden varte til 1532. I dag er
kun restene av klosterkirken synlige. Værne
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kloster var også et pilegrimsmål i katolsk tid.
Rygge kirke er steinkirke fra 1100-tallet. Rygge
kirke var opprinnelig en kapitelkirke, det vil si at
den hadde inntekt fra et større område enn et
sogn og betjente flere bygder.
Værne kloster inngår også etter klostertiden som
eiendombesitter i et mønster av storgårder og
adelige setegårder som er karakteristisk for denne
delen av Østfold. Værne kloster har lagt
premissene for senere gårdsstruktur og utvikling i
deler av området og er et viktig sted i kommunen.
Hovedtrekk ved gårdslandskapet
De eldste gårdstunene i dagens landskap
viderefører trolig som nevnt en struktur som kan
følges bakover til jernalder og middelalder. Den
enkelte gårdens område strekker seg fra
leirsletten til ratoppen og favner slik ulike
ressurser i landskapet; ressurser som har hatt ulik
betydning gjennom historien. Den sandblandete
leiren i raskråningen ga de beste forutsetningene
for det eldste åkerbruket. Ratoppen var oftest for
skarp og tørr, leirsletten tung og vasstrukken.
Bildet av den åpne, veldyrkede leirsletten med
sammenhengende åkre er relativt nytt. Her var
det tidligere myrlendt skog, trolig mest brukt til
beite. Det er den teknologiske utviklingen innen
jordbruket, særlig fra siste del av 1800-tallet, som
har muliggjort drenering og rydding av dette
området. Helt sør i planområdet er det fortsatt
rester av den skogbevokste sletten.
Dagens gårdstun på hovedbrukene ligger godt
synlige på framskutte terrasser under raet, eller
på de slake høyderyggene ned fra raet. Kart fra
slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800tallet viser at hovedstrukturen i gårdslandskapet
når det gjelder bosetting og ferdsel, har lange
tradisjoner. Etter 1800 endret eierstrukturen i
godssamfunnet seg, leilendingsgårdene ble solgt
fra hovedgården og mange bruk kom etter hvert i
bondeeie. Utover 1800-tallet var det en sterk
folkeøkning, noe som også førte til etablering av
nye bruk. Samlinger av bebyggelsen til flere bruk
på en gård er vanlig. Løken og Dilling har
typiske eksempler på slike miljøer. Plasser og
småbruk vokste fram på mer marginale
jordbruksområder, ofte som del av en strategi for
å dyrke opp disse. Særlig har bruk langs raveien
slik bakgrunn, men også noen av dagens bruk
nede på leirsletten.
Kommunikasjoner
Kongeveien (raveien) fulgte den urgamle
ferdselskorridoren på toppen av raet. Dagens fv.
118 Ryggeveien er med mange utrettinger
etterfølgeren av denne. Veien på raet ble avløst
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som hovedvei gjennom fylket med dagens trasé
for E6 i 1965. Kart fra slutten av 1700-tallet viser
at det var et forholdsvis tett veinett i området. Det
meste var enkle kjerreveier som gikk fra gård til
gård, og veier som har forbundet gårdene med
hovedferdselsåren på raet og til kysten. Mange av
disse er nå gått ut av bruk, men noen inngår i
dagens offentlige veinett eller som gårdsveier.
Den viktigste av de offentlige veiene er
Larkollveien som fikk økt betydning da
strandstedet Larkollen fikk tollstasjon i 1750.
Også Kurefjordveien over Bjølsengårdene mot
Rygge kirke har vært sentral. Rygge kirke ligger i
et kryss med veier mot raet, kysten og Værne
kloster.
Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
åpnet i 1879, med stasjoner på Dilling og Rygge.
Den følger og markerer rafoten. Mange
driftsveier krysser banen, noe som har resultert i
fine steinmurte veiunderganger. Et annet
karakteristisk trekk var vokterboligene, men disse
er nylig revet. Strekningen sør for Såstad ble
åpnet med dobbeltspor i 2000.
Tettstedsvekst og andre næringer
Da Smålensbanen (Østfoldbanen) sto ferdig
1879, kom det også tettstedsbebyggelse i
tilknytning
til
de
fleste
stasjonene.
Stasjonsmiljøene på Dilling og Rygge er bevart.
Begge steder kom det straks meieri og handel og
flere næringsbygg etter hvert. Framvekst av
småskala håndverk og industriutbygging var ikke
forbeholdt stasjonsområdene, men kom også
langs veiene, på raet og spredt ellers.
Bebyggelsen langs raveien er i dag særlig
fortettet og glir flere steder over i dagens
tettsteder, som Bredsand i nord og Ryggebyen i
sør. Tettbebyggelsen på Bredsand er en
fortsettelse av Moss byområde. Her bor mot
halvparten av kommunens innbyggere og her
ligger Rygge kommunes administrasjonssenter.
Men også noen av gårdstunområdene er fortettet,
i hovedsak med boligbebyggelse. Selv om
raveien gjennom området preges av den yngre
bebyggelsen, er det fortsatt bevart ubebygde
skogsfelt og åpne lommer med kontakt til
jordbrukslandskapet. Rahøyden med skogholt og
felt med fortettet bebyggelse langs den gamle
veien, avgrenser planområdet mot øst.
Et miljø som skiller seg ut er Lille Rygge som ble
bygd ut som militær flyplass under 2.
verdenskrig. Etter krigen har den hatt forskjellige
funksjoner. Anlegget og to av hangarene er fredet
i Landsverneplan for Forsvaret fra 2004.
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5 kulturhistoriske områder der de enkelte
kulturmiljøene presenteres
• Område 1 Moss by:Fra parsellens begynnelse
sør for Moss jernbanestasjon til kommunegrensa mot Rygge.
• Område 2 Feste–Dyre, overgangssone med
tettbebyggelse og gårdsmiljøer.
• Område 3 Værne kloster, herregårdslandskap under raet.
• Område 4 Dilling–Rygge kirke, storskala
gårdslandskap under raet.
• Område 5 Rygge stasjon–Hermannskogen,
stasjonsby og gårdslandskap under raet.

Figur 4-1: Værne kloster sett fra Gystad.
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Delområde 3

Delområde 1 og 2

Tabell 4-1: Verdisatte kulturmiljøer. KM-nr. henviser til kulturmiljønummereringen på kart og i tekst.
Kulturmiljø

Kategori

Verdi

KM1-1 Kleberget

Villaområde, frittliggende hus i hager.

KM2-1 Norrøna

Industrianlegg med kai, boligbebyggelse. Skipsfunn Middels

KM2-2 Værlevang

Boligbebyggelse, rester av gårdsbebyggelse og
landstedsbebyggelse. Kulturminner under vann.

KM2-3 Feste, Dyre

Gravminner, bosettingsspor fra bronsealder,
flintfunn fra steinalder, kulturminner under vann.
Middels
Gårdsmiljøer, boligbebyggelse, rester av landsteder.

KM3-1 Værne
kloster

Gårdsmiljø med herregårdspreg. Fornminner fra
steinalder til middelalder.

Liten

Stor

Fornminner fra steinalder til jernalder. Gårdsmiljø,
KM3-2 Bogslunden landsteder og villaer for kondisjonerte. Frodig natur
og kulturlandskap. Bogslunden naturreservat.

Stor

KM3-3 Carlberg
med Ekholt

Gårdsmiljø med herregårdspreg og fornminner,
særlig i form av gravminner.

Stor

KM3-4 Krokstad

Gårdsmiljø, ett bruk, steinalderboplass.

Middels

KM4-1 Dilling

Gravfelt, steinalderfunn, gårdsmiljø for flere bruk.
Gamle veifar.

Middels

KM4-2 Hestehagen To store gravfelt fra bronsealder og jernalder.

Stor

KM4-3 Dilling
stasjonsområde

Stasjonsmiljø med næringsbygg, småbruk,
boligbebyggelse. Fornminner i form av uavklarte
røyser og funnsted for steinalder. Gammelt veifar.

Middels

KM4-4 Løken

Gårdsmiljø med flere bruk, funn fra steinalder.
Gammelt veifar.

Middels
til stor

KM4-5 Holter

Gårdsmiljø

KM4-6 Gravhaug
Holter/Lyby

En gravhaug fra jernalder.

Middels

KM4-7 Såstad

Gårdsmiljø med flere bruk.

Middels

Liten

KM4-8 Holterskogen To gravfelt fra jernalder.

Delområde 4

Liten

Middels

KM4-9 Østereng

Bolig-/småbruksgruppe

KM4-10 Søndre
Bjølsen

Gårdsmiljø, ett bruk.

Middels
til stor

KM4-11 Nordre
Bjølsen

Gårdsmiljø, ett bruk.

Middels

KM4-12 Gipsen

Gårdsmiljø, ett bruk..

Stor

KM4-13 Rygge kirke

Middelalderkirkested med kirke og prestegård,
kirkegård, gravfelt, skole, museum.

Stor

KM4-14 Vold

Gravfelt og gårdsmiljø til ett bruk.
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Middels

L ite n

M id d e ls S to r

Liten

M iddels S tor

L ite n

M id d e ls S to r

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

M iddels S tor

Liten

M iddels S tor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

JBV Utbygging, desember 2011

DAGENS SITUASJON, VERDIER

Kulturmiljø

Kategori

Verdi

Delområde 5

KM4-15 Voldskogen Gravfelt fra jernalder og fossile dyrkingsspor

Middels

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

KM5-1 Rygge
stasjon

Stasjonsbybebyggelse

KM5-2 Rør, Gate

Gårdsmiljø med flere bruk. Funnsted for fornminner
Middels
fra flere epoker.

KM5-3 Lille Rygge

Militæranlegg med flyplass, rester av gårdsmiljø.

KM5-4 Gon

Gårdsmiljø til ett bruk.

Middels

KM5-5 Kroken,
Pollen

Gårdsmiljø med flere småbruk.

Liten til
middels

Liten

M iddels S tor

KM5-6 Eskelund

Gårdsmiljø med flere bruk.

Liten til
middels

Liten

M iddels S tor

KM5-7
Hermannskogen

Gravminner fra bronsealder/jernalder og fossile
dyrkingsspor.

Middels

Liten

Middels Stor

Stor

Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Figur 4-2: Dilling stasjon sett fra Carlberg.
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Figur 4-3: Registreringskart Kulturmiljø, nord
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Figur 4-4: Registreringskart Kulturmiljø, sør
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Figur 4-5: Verdikart kulturmiljø
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4.2 Område 1 Moss by

Figur 4-6: Dagens jernbane følger strandlinja under Kleberget.
Parsellen berører Moss by perifert. Det omtalte
kulturmiljøet Kleberget ligger opp mot Moss
bystasjon med havneområde og industriområde
som er sterkt fragmentert/fornyet. Det er liten
sammenheng til verneverdig kvartalsbebyggelse
lenger nord.
KM 1-1 Kleberget.

Figur 4-7: Kleberget sett fra Værlegata.

kleiv-berget og henspiller på ferdsel, kanskje i
forbindelse med et eldre far som kom langs
stranda fra Dyre. Området er kupert og
Kleberget faller relativt bratt ned mot fjorden.
Bebyggelsen har bakgrunn i spredte eldre villaer
og sommerhus – hvorav 5 registrert i SEFRAK.
Påbegynt fortetting før 1940 (flyfoto). Mye av
bebyggelsen er vestvendt med en storslått utsikt
over fjorden. Deler av den eldre bebyggelsen har
bevart et opprinnelig preg. Miljøet domineres av
yngre, individuelt utbygd villabebyggelse med
uthus/garasjer i mindre hager.
Verdi
Miljøet som helhet er vanlig forekommende.
Enkelthus i miljøet er representative for sine
perioder og forteller om utviklingen av området,
men de ligger spredt og påvirker i liten grad
helheten. Samlet vurderes den kulturhistoriske
verdien som liten.
Liten Middels Stor

Kategori: Villaområde, frittliggende hus i hager.
Historikk og beskrivelse
Kleberget er en markert høyde ved fjorden sør
for Moss by. Navnet har trolig sin opprinnelse i

4.3 Område 2 Feste - Dyre
I dag representer dette en overgangsone mellom
tettbebyggelsen knyttet til Moss by og gårdslandskapet sørover mot Rygge. Men det er del av
et gammelt jordbruksområde like ved der raet
løper ut i fjorden. I hovedsak ligger det på
gårdsområdet til Feste og Dyre, lengst nord
Kallum. Funn fra steinalder, bronsealder og

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Figur 4-8: Kysten sørover fra Kleberget.
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Figur 4-9: Norrøna fabrikker er omgitt av boligbebyggelse av ulik alder og historisk bakgrunn.
jernalder dokumenterer en lang bosettingshistorie. I fjorden rett ved strandkanten er det
registrert maritime kulturminner. Området
preges av at det er et småkupert kystlandskap
med berg i dagen. Feste og Dyre var
bygselgårder under Værne kloster, men Dyre ble
solgt fra alt i 1803. Kystlinja var et område for
strandsittere og fiskere. Trolig har det vært et
saltkokeri på stranda. Det naturskjønne,
vestvendte kystlandskapet ble tidlig attraktivt
som landstedsområde for den voksende
bybefolkningen i Moss. Dette preger mye av
bebyggelsen, også gårdsbebyggelsen på eldre
bruk som har blitt kjøpt opp. Bygningsmiljøet
karakteriseres derfor av en blanding av
tradisjonell gårdsbebyggelse, småbruk, fiskerbosteder, eldre landsteder og innslag av industri
ved fjorden. Det er i dag et ettertraktet
boligområde og deler er sterkt fortettet.
En gammel innfartsvei mot Moss gikk langs
stranda. Den tok av fra Festeveien litt ovenfor
jernbaneovergangen, krysset jernbanen ved
fiskerbruket på Verlevang og fortsatte lenger ned
mot stranda enn dagens vei. Enkelte steder skal
det være spor.

Figur 4-10: Fabrikkanlegget sett fra
Norrønaveien.

Figur 4-11: Strandbebyggelse ved Norrøna
(KM-2-1). Eldste del av huset kan ha bakgrunn i
en strandsitterstue, trolig for en fisker.

KM 2-1 Norrøna
Kategori: Industrianlegg med kai, boligbebyggelse. Skipsfunn.
Planforhold: Kulturminner under vann som er
automatisk fredet. Det er vedtatt reguleringsplan
som erstatter fabrikkanlegget Norrøna med
boligblokker.
Figur 4-12: Stranda er atkomstveien til boligene
i området og følger jernbanen tett. Her sør for
fabrikken.
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Historikk og beskrivelse
Marinarkeologiske kulturminner: Kulturminner
under vann: I sjøen, helt inne ved land, mellom
Festestranda og Norrøna Eiendom, på 2-3 meters
dybde, ligger et skipsvrak, som er automatisk
fredet. Dette er rester av et større fartøy. Det er
vrakrester fra et komposittskip. Jernspant og
større jerndeler stikker opp av sanden. I
bunnsedimentene ligger rester av garneringsbord
og hud i tre. Det ble funnet under en
marinarkeologisk befaring i 2007.
Bebyggelse m.m: Området er preget av nærheten
til Moss. Miljøet ligger på en relativt smal tarm
mellom sjøen og jernbanen. Sentralt ligger
fabrikkanlegget til Norrøna, som har bakgrunn i
kjettingfabrikken Starkad, etablert på stranda i
1919. Den ble overtatt av isolasjonsfabrikken
Norrøna i 1928. I dag er den utleid til ulike
næringsvirksomheter. Den er en pusset
murbygning med ytre preg fra midten av 1900tallet og godt bevart. Til anlegget hører kai.
Langs Strandveien som løper parallelt med
jernbanen ligger boligeiendommer, de fleste
trolig utparsellert rundt 1905. Folk som bodde
her jobbet på fabrikken, men det er ikke kjent at
fabrikken bygde boliger her. Bebyggelsen som
omkranser fabrikkanlegget er mindre villaer med
hager ned mot sjøen. Noen av bolighusene kan
ha bakgrunn i gamle strandsitterstuer og eldre
sommersteder. Da ingen hus er SEFRAKregistrert, er de fleste trolig satt opp på 1900tallet. Men ett av husene ved sjøen bærer preg av
eldre opprinnelse. Bygningene ellers er mye
modernisert, men flere har bevart hovedpreg fra
før 1950. Flyfoto fra 1949 viser området etablert
i hovedtrekk, men fabrikken er utvidet og
området moderat fortettet med boliger etter den
tid. I 1960 er fabrikken i hovedsak utbygd som
nå.
Verdi
Skipsvraket er ikke nærmere datert, og skipsvrak
forekommer langs hele kysten. Så tett på land er
skipet trolig senket med vilje. I Oslo er det
funnet mange slike, som ledd i utfylling av
havneområdet.
Miljøet dokumenterer først og fremst mindre
næringsvirksomhet fra midtre del av 1900-tallet
lokalisert til fjorden. Det er representativt for
epoken. Det meste av boligmiljøet er vanlig
forekommende, og bygningene har mindre
kulturhistorisk interesse. Men det lille huset ved
stranda bør undersøkes nærmere. Fabrikken
skiller seg ut. Den er typisk for sin tid, har i
hovedsak bevart dette preget og er del av et
komplett lite industrianlegg, da uthus og kai
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inngår i miljøet. Som helhet oppleves miljøet
med fabrikk, boliger og kai som avgrenset og
relativt enhetlig. Slike miljøer er i dag relativt
sjeldne. Samlet verdi vurderes som middels.
Liten Middels Stor

Vurderingen har tatt utgangspunkt i dagens
status. Området for fabrikken er vedtatt
omregulert til boligbebyggelse, noe som vil
redusere den kulturhistoriske verdien om det
gjennomføres.
KM 2-2 Værlevang
Kategori: Boligbebyggelse, landstedsbebyggelse. Kulturminner under vann.
Planforhold: Kulturminner under vann som er
automatisk fredet.
Historikk og beskrivelse
Kulturminner under vann: I sjøen, nord for
moloen, på ca. 4 meters dyp, ligger et
stokkanker, som er automatisk fredet, samt et
felt med gul teglstein, som trolig er skipslast.
Ankeret har ring, men ikke sjakkel. Stammen er
ca. 1,3 m lang.

Figur 4-13: Stranda sett fra Festeovergangen.
Det hvite huset til venstre i bildet markerer
stedet for to eldre bosteder langs stranda. Den
ene eiendommen, Værlevang, var fiskerbruk.
Bebyggelsen er i dag helt fornyet.

Figur 4-14: Eldre bruk og nyere boligfortetting
på Kallums del av området.
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fortettet etter 1960, bl.a. er det satt opp en
boligblokk, men i hovedsak er det frittliggende
bolighus. Den nyeste fortettingen har karakter av
feltutbygging. Sommerstedene er bygd om til
bolighus. Det kan være spor av den gamle veien
langs stranda mot Moss i de ubebygde områdene
og like ovenfor Festeovergangen der den tok av
fra ”Festekleiva”.

Figur 4-15: Heia, som ligger midt i ”Festekleiva” eller ”Festebakken” (opp fra jernbaneovergangen), var opprinnelig en husmannsplass
med tradisjoner som skjenkested, men ble kjøpt
opp som landsted. I dag er den omgitt av yngre
hus, men tårnhuset er fortsatt markant i
omgivelsene.
Bebyggelse m.m.: Området er variert, men også
preget av nærheten til Moss. Det er i dag et rent
boområde, men flere av boligeiendommene har
sin bakgrunn i småbruk, fiskerbruk og
sommersteder. Det er registrert tre hus i
SEFRAK, med disse er revet og erstattet av ny
bebyggelse. Enkelthus har bevart karakter fra
første halvdel av 1900-tallet. Området har blitt

Verdi
Ankeret er ikke uvanlig langs kysten. Ankeret er
fra 1800-tallet. Det er uklart hva slags skip eller
hvilket skip det stammer fra. Verdien er derfor
liten.
Da de fleste eldre bygningene er ombygd, er
miljøets bygningsverdi redusert og det kan
karakteriseres som vanlig forekommende. Det at
noen karakteristiske elementer er bevart, bl.a.
åpninger mot stranda og noen godt bevarte
sommerhus/villaer som fortsatt viser til en eldre
bruk av området, trekker verdien opp til liten.
Liten Middels Stor

KM 2-3 Feste – Dyre

Figur 4-16: Tunet på bruk 6 under Søndre Dyre ligger på
brinken i landskapet ut mot fjorden. Like til venstre for
våningshuset er det et gravminne med en rund steinsetting, og
trolig en rundhaug i midten (innfelt). Det store bildet er sett fra
Dyreveien. Jernbanen går midt i bildet. Løvtrærne til venstre
markerer grensen for Værne klosters landskapsvernområde.
Kategori: Gravminner, bosettingsspor fra
bronsealder, flintfunn, kulturminner under vann.
Gårdsmiljøer, boligbebyggelse, rester av
landsteder.
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Planforhold: Flere kulturminner er automatisk
fredet. Bygninger datert før 1850.
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Historikk og beskrivelse
Feste og Dyre er nevnt i skriftlige kilder fra
begynnelsen av 1300-tallet. Dyre består av to

matrikkelgårder. Brukene på Feste ligger
nærmest stranda, brukene på Dyre på en terrasse
lenger opp.

Figur 4-17: Jernbanen over Dyre sett fra Søndre Dyre bruk
6. Nærmest jernbanen til venstre ligger bruk 3 på Nordre
Dyre. Det har eldre hus, men de er pusset opp og endret og
tunet er utbygd. I skogbrynet til høyre Søndre Dyre bruk 1,
innfelt bruk 3.
Fornminner: Innenfor området finnes en rekke
automatisk fredete kulturminner.
På Dyre er det gjort funn fra både steinalder,
bronsealder og jernalder. Like øst for jernbanen,
i dyrket mark, er det gjort funn av bearbeidet
flintmateriale/flintgjenstander.
Funnene
i
området representerer trolig et aktivitets- eller
boplassområde fra steinalder. Fra bronsealder er
det gjort funn av rester av et hus datert til eldre
bronsealder. Lokaliteten er definert ut fra funn
av ni stolpehull. Stolpehullene er tolket som spor
etter et treskipet langhus med lengderetningen
østnordøst – vestsørvest. Bare en mindre del av
huset ble registrert i forbindelse med anleggelse
av gang/sykkelvei langs Dyreveien. Fem av
stolpehullene er trolig takbærende. De resterende
fire er tolket som veggstolper. I forbindelse med
bygging av Ryggeheimen, ble det registrert 28
forhistoriske
kulturminner
bestående
av
stolpehull, kokegroper, ildsteder, en mulig grav
samt noen udefinerte nedgravninger. Dette - og
aktivitetsområdet ble utgravd av Kulturhistorisk
Museum i 2006. Feltet daterer seg trolig til
bronsealder/jernalder. Fra jernalderen er det også
en rekke gravminner. På Søndre Dyre ligger en
steinsetning og en gravhaug. Steinsetningen
består av 7 reiste steiner. Det er antydning til en
lav haug innenfor steinkretsen. Steinsetningen er
7 m i diameter. Like øst for denne ligger en
rundhaug på 12 m i diameter, flat, og tydelig
markert i sørøst.
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Ved Dyreveien ligger også en gravhaug. Det er
en rundhaug, diameter 11m, høyde 1m, jevnt
avrundet, med grop i midtpartiet. Her var
tidligere to gravhauger til som er fjernet. Det lå
også et gravfelt litt lenger nord ved Dyreveien,
som også er fjernet. Her ble det foretatt
arkeologiske undersøkelser i 1992, som viste
funn av flatmarksgrav fra eldre jernalder, samt
avfallsgroper, stolpehull og kokegrop. Det ble
funnet skår fra minst 3 leirkar.
I tilknytting til den nordligste av en rekke
åkerholmer i jordveien på Nordre Dyre (93/1)
har lokalkjente observert tre mindre steinringer
som kan være fornminner. Her skal det også ha
gått en gammel vei nordover mot Festekleiva og
videre langs stranda i retning Moss.
Langs Festestranda på Kobberslettangen ligger
en gravhaug med dominerende beliggenhet på
høyeste punkt på knausens sørlige del, med vidt
utsyn over Oslofjorden med Moss og Jeløya i
nord. Gravhaugen er en tydelig markert
rundhaug, trolig fra jernalder, ca. 0,5 m høy og 5
m i diameter. Litt sør for knausen ligger et
skipsvrak, et tettspantet kravellbygd fartøy med
jevnstore spant av tre. Det er observert
jernbeslag, men samtlige konstruksjonselementer er i tre (muligens furu). Omtrentlig
lengde og breddeforhold er 17,5 og 6 meter.
Mye ballaststein (granitt) er registrert i vraket
som er svært overgrodd med aktiv pælemark.
Tradisjonen sier at det skal ha vært en
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”taterhavn”
på
gården
Søndre
Feste.
Kunnskapen om ”de reisende” med båt i Østfold
er mye mindre dokumentert sammenlignet med
de som beveget seg langs landeveien, men
Østfoldkysten og Västkusten har vært et felles
kulturområde for de sjøreisende/båtreisende
taterne.
Bebyggelsen m.m.: Området er sammensatt. Her
møtes byens tettbebygde boligstrøk, eldre
landsteder og jordbrukslandskap. Det er stor
kontrast mellom tettbebyggelse, gårdslandskap,
frodige lunder med varmekjære trær og det åpne
fjordlandskapet. Både Feste og Dyre er delt i
flere bruk, særlig fra slutten av 1800-tallet. Den
eldre bebyggelsen består av en blanding av
gårdstun i hevd, rester etter eldre gårdsmiljø,
landsteder og villaer. Senere bebyggelse er i
hovedsak frittliggende bolighus som fortetting,
noen steder med karakter av feltutbygging.
Jernbanen deler i dag det mest sammenhengende
jordbruksarealet.
14 bygninger er registrert i SEFRAK hvorav
halvparten er datert før 1850. Begge de to
brukene på Dyre som ligger nærmest
jernbanelinja (Nordre Dyre 93/1 og 93/3) har hus
datert i det eldste sjiktet, men med unntak for et
våningshus på Nordre Dyre bruk 1, er
autentisiteten for gårdene som er mest berørt av
jernbaneplanene lav og miljøene ellers preget av
fornyelser og utbygging. Nordre Feste, som er
det av Feste-brukene som har tunet nærmest
jernbanen, har rester av gårdsbebyggelse fra før
1950, men har i hovedsak preg av boligeiendom.
Andre bruk i miljøet, både på Feste og Dyre,
som ligger lenger unna jernbanen, har bevart
mer av opprinnelig preg.
Jernbanen stykket opp jordveien da den ble ført
gjennom her i 1878 og det ble behov for mange
driftsoverganger. De fleste er nå fjernet, men på

Dyre er det bevart en fin steinmurt undergang
som fortsatt er i bruk.
Verdi
Bebyggelsen i området er variert, og er
karakteristisk for utviklingen i kystnære områder
og nært større byer. Deler av gårdsbebyggelsen
og fornminnene ligger fortsatt i opprinnelig
kontekst i tilknytting til åpent gårdslandskap.
Men bygningsmessige endringer og fortetting
preger likevel store deler av miljøet. Forhistorien
er representert med fornminner fra alle epoker
og inngår i et miljø med tidsdybde. Skipsvraket
er muligens representativt for de sjøreisende
taterne. Samlet vurderes verdien som middels.
Liten Middels Stor

Figur 4-18: Nordre Dyre bruk 1

Figur 4-19: Nordre Feste

Figur 4-20: Tunet på Nordre Feste ligger litt til høyre for midten av bildet.
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4.4 Område 3 Værne kloster

Figur 4-21: Klosterveien mot Værne kloster, som ligger til høyre i bildet.
Området er del av ralandskapet. Det er et
utpreget
herregårdslandskap,
med
store
jordbruksareal, tradisjonsrik bebyggelse og rike
fornminneforekomster med et stort spekter mht.
typer og alder. Store alléer, lunder med
varmekjære løvtrær og steingjerder preger
landskapet sammen med bebyggelse for de
kondisjonerte på gårder og tidligere landsteder.
Kjernen i området er Værne kloster fra slutten av
1100-tallet, som etter reformasjonen ble
lensherresete. Værne kloster var også et
pilegrimsmål på katolsk tid. Historien forteller
blant annet at en bonde fra Telemark i 1458 ble
pålagt å dra på pilegrimsreise til Værne,
Vadstena og Nidaros.
Til klosteret hørte mange underbruk og plasser
som senere er skilt ut. Storgården Carlberg ble
fradelt i 1840. Mye av den omkransende
bebyggelsen
har
bakgrunn
i
tidligere
husmannsplasser, og er med å dokumentere
godslandskapets sosiale bosettingsmønster. Kart
fra slutten av 1700- og 1800-tallet bekrefter at
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hovedstrukturen
mht.
lokaliseringen
av
bebyggelse og veinett har lange tradisjoner. I
1879 ble Smålensbanen ført sentralt gjennom
området. Den følger rafoten og deler opp
jordeiendommene til Carlberg og Værne kloster.
Det er flere driftsoverganger og der banen
krysser Dyreveien en fin steinmurt undergang.
Område 3 utgjør nordre del av et landskap som
er foreslått som "Værne kloster landskapsvernområde", tiltrådt av fylkesmannen april
2011.
Delområdet
følger
i
hovedsak
verneforslagets nordre grenser, men går ikke sør
for Klosterveien/Fuglevikveien.
KM 3-1 Værne kloster med Grystad
Kategori: Gårdsmiljø med herregårdspreg.
Automatisk fredete kulturminner fra steinalder
til middelalder.
Planforhold: Mange lokaliteter med automatisk
fredete kulturminner. Del av det foreslåtte
"Værne kloster landskapsvernområde". Mange
bygninger datert før 1850.
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Figur 4-22: Uthusbygningene på Værne kloster sett fra Carlberg. Lange trerekker og steingjerder i
eiendomsgrensene er karakteristiske for herregårdslandskapet i Østfold.

Figur 4-23: Hovedanlegget på Værne kloster sett
fra Grystad. Innfelt gravhaug i hagen på Gystad.
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Figur 4-24: Klosterruinene på Værne kloster.
Historikk og beskrivelse
Værne kloster (tidligere navn Varna) er Norges
eneste johannitterkloster og ble anlagt rundt år
1190, da kong Sverre overdro eiendommen til
johannitterordenen. De anla et hospital eller
pleiehjem for gamle hirdmenn. Anlegget tjente
som hospital for kongens hird frem til 1308, da
kong Håkon V Magnusson (1299–1319)
opprettet et eget hospital for dette formål ved
Mariakirken i Oslo. Ordenens opprinnelige
formål var å dra omsorg for syke og nødstedte
pilegrimer i Det hellige Land. I Norge drev
johannittene utelukkende humanitært arbeid.
Klosterets kirke var viet til døperen Johannes.
Det hadde sin blomstringstid på 1400-tallet. I
1532 ble klostergodset konfiskert og lagt under
kronen, og i 1570 ble bygningene brent. Men
godskomplekset ble beholdt som en enhet og
etter reformasjonen ble Værne kloster
lensherresete. Værne kloster har foruten å være
kjernen i et stort eiendomskompleks med mange
underbruk og plasser, hatt betydning for området
som mønsterbruk. Værne kloster er fortsatt en
stor gård.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet finnes
automatisk fredete kulturminner fra steinalder til
middelalder. Fra yngre steinalder er det fem
store bosettings- og aktivitetsområder. Felles for
disse er at avgrensningene er uklare, de dekker
relativt store områder, og enkelte av områdene
kan muligens representere flere mindre
bosettings/aktivitetsområder.
På
en
av
lokalitetene er det kulturlag. På lokalitetene er
det funnet brent stein og kull, emne til
skafthulløks, flintkjerner, flekkeblokk, endestykke av en flintsag av grå flint med rett egg,
slipestein av kvartsitt, skrapere, kjerner og
avslag med retusj. I tillegg er det også funnet
keramikkfragmenter, pilspisser, deler av slipte
flintøkser, sigder, dolk og kokstein.
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Fra jernalder er det på Værne i et lite skogholt
ved Dyreveien, like nord-nordvest for
driftsbygningene på gården, en rundhaug som
tegner seg tydelig i terrenget. Den har en grop i
midtpartiet. Haugen er 9 m i diameter, høyde
0,5m. Her finnes også en uregelmessig
steinlegging som kan være et gravanlegg. Den
ligger kant-i-kant med eksisterende vei, midt
mellom gravhaugen og eikealléen. I en eikelund,
litt sør for disse, på motsatt side av veien, ligger
et gravfelt kalt Søsters hvile. Her er 3
gravhauger, en langhaug på 18 x 14 m og 1-1,5
m høy, med jevnt hvelvet overflate. Den andre
langhaugen er på 40 x 34 m og 2-3 m høy. Den
tredje haugen er en rundhaug, noe uklart
markert, diameter 20 m, høyde 1m. I forbindelse
med fjerning av en anleggsvei, ble her funnet
flere keramikkskår (trolig fra jernalder).
Keramikken kan stamme fra flatmarksgraver
eller rester av bebyggelse i området, trolig
forstyrret
ved
anleggsarbeidet.
Foruten
gravhaugene er det funnet leirkarskår (uten
ornamentikk) av et kar fra eldre jernalder, samt
en pilespiss (eller kastespydspiss) av jern, samt
forskjellige saker fra middelalderen og nyere tid
på forskjellige steder på Værne kloster.

Figur 4-25: En av gravhaugene ved Søsters
hvile.
På Grystad er det 3 gravfelt fra jernalder, pluss 2
enkeltliggende gravhauger, totalt 10 gravhauger,
9 rundhauger og en langhaug. Bortsett fra en
rundhaug, ligger alle ved veien. Alle
gravhaugene er relativt store. Langhaugen måler
13x5 m, høyde 0,3 m. Den største av
rundhaugene er 20 m i diameter, med en høyde
på 2 m. De øvrige rundhaugene varierer fra 7–13
m i diameter, høyde 0,3–1,2 m. Flere av haugene
har krater i toppen som tyder på plyndring.
I forbindelse med de arkeologiske registreringene av prosjektet med å knytte avløpet fra
Værne kloster i Rygge til det offentlige
ledningsnettet for vann og avløp, ble det påvist i
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alt fire lokaliteter med automatisk fredete
kulturminner i traseen for ledningen. Lokalitetene befinner seg på høydedraget ved Værne
kloster, og tre av dem ligger langs Klosterveien,
mens en ligger ved Fuglevikveien. Lokalitetene
var mer eller mindre skadet av moderne grøfter.
De ligger i dyrket mark som heller svakt i
sørvestlig retning ned mot Gunnarsbybekken.
Det ble funnet kulturlag, som daterer seg til AD
1015–1040. Lokaliteten ble undersøkt/utgravd
av Kulturhistorisk Museum i 2004.

Figur 4-26: Hovedbygningen på Værne kloster

Figur 4-27: Grystad ble brukt som husmannsplass/ arbeiderbolig under Værne kloster. Huset
er pusset opp og tilbygd i senere år.
Bebyggelse m.m.: Klosterruinen ligger på en
klippe i en parkbehandlet del av hagen sørøst for
hovedbygningen. Av anlegget ses i dag to
bygningsrester og fundamenter til i hvert fall én
bygning som så vidt er synlig over bakken.
Anleggets utstrekning er i dag vanskelig å
fastslå. Her finnes også en bautasten/minnesmerke/portstolpe, 1,91 m høy og med
innhugget kors. Terrenget skråner i øst ned mot
dyrket mark. Stein fra klosteret er antagelig
brukt til oppførelse av kirken i Fredrikstad.
Med unntak for den eldste delen av
hovedbygningen som er fra 1600-tallet, er resten
av bebyggelsen fornyet på 1800- og 1900-allet.
En fjøsbygning fra 1830-tallet er revet siden
SEFRAK-registreringen. Et stort stabbur er
datert 1862. Et meieri ble bygd tidlig på 1900-
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tallet. Den store driftsbygningen og andre
gårdshus er kommet til utover 1900-tallet.
Gårdstunet og klosterruinene ligger på et
markert høydedrag midt i gårdsområdet. Store
alléer og kanttrær av gamle eiketrær preger
atkomstveiene til hovedsetet, som ligger sentralt
nær et veikryss med gamle veier. Underbruk og
plasser ligger rundt kjerneområdet.
Grystad nordøst for hovedgården var opprinnelig
egen matrikkelgård, men kom tidlig inn under
klosteret. Flere småbruk og plasser er skilt ut
herfra, bla. ved Larkollveien. Stedet som kalles
Grystad i dag ligger på en liten høyde øst for
hovedsetet
og
har
vært
brukt
som
husmannsplass/arbeiderbolig. Her er registrert to
bolighus som kan være fra før 1850. De har kun
delvis bevart opprinnelig karakter.
Verdi
Værne kloster utgjør kjerneområdeet i et
særpreget kulturlandskap med stor tidsdybde og
variasjon i kulturminnebestanden. Steinalderfunnene i området representerer trolig et
omfattende
bosettingsområde
fra
yngre
steinalder. Det er sjeldent med så mange og store
boplassområder på et relativt lite område.
Terrenget den gang var helt annerledes, og her
gikk et smalt sund inn. Boplassene er et godt
eksempel på hvordan bosettingen var i perioden
da dette var strandsone i et kystlandskap. Det
store antallet graver og andre spor fra
jernalderen vitner om at området har vært i
kontinuerlig bruk gjennom hele forhistorien.
Klosteret har hatt en sentral posisjon lokalt og
har vært bestemmende for mye av utviklingen i
området opp til våre dager. Værne kloster er det
eneste johannitterkloster i Norge og er som
kulturminne svært sjeldent og er automatisk
fredet. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

KM 3-2 Bogslunden – Huseby
Kategori: Fornminner fra steinalder til jernalder.
Gårdsmiljø,
landsteder
og
villaer
for
kondisjonerte. Frodig natur og kulturlandskap.
Planforhold: Mange lokaliteter med automatisk
fredete kulturminner. Bygninger datert før 1850.
Bogslunden naturreservat. Del av det foreslåtte
"Værne kloster landskapsvernområde"
Historikk og beskrivelse
Området består av deler av Huseby og Bog, to
gamle gårder som tidlig ble underbruk under
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Figur 4-28: Fra Bog mot Calbergundergangen. På høyden i forgrunnen er det registrert en
steinalderboplass. Den var knyttet til et kystlandskap fra før landhevingen, da de laveste jordene midt
i bildet var en vik av fjorden som gikk inn mellom Carlbergåsen og Bog-høyden.
Værne kloster. Huseby i sør og Bog i nord ligger
på en nordsørgående høyderygg i grense med
Værne klosters innmark. Frodig varmekjær
løvskog preger mye av landskapet.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet finnes
automatisk fredete kulturminner fra steinalder til
jernalder. Fra yngre steinalder er det syv store
bosettings/aktivitetsområder. Felles for disse er
at avgrensningene er uklare, de dekker relativt
store områder, og enkelte av områdene kan
muligens representere flere mindre bosettings/aktivitetsområder. På to av lokalitetene er det
funnet skjørbrent stein/kokstein, og på en av
lokalitetene er det funnet kulturlag. To av
lokalitetene ligger i skog og ikke på dyrket mark
som er det vanligste i dette området. På
lokalitetene
er
det
funnet
bearbeidet
flintmateriale og flintgjenstander, og til dels
betydelige mengder flintbiter (avfall). Funnene
er gjort på 25–40 m.o.h.
Innenfor kulturmiljøet er det også funnet to
områder med åkerreiner med teigpløying,
ryddete flater og rydningsrøyser. Disse er trolig
fra jernalder. Her finnes flere parallelle flater
med smale grøfter i mellom. Avgrensningen av
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lokalitetene er uavklart. I samme område finnes
også hulveier.
Her er også mange funn av graver fra
bronsealder/jernalder, både flatmarksgraver og
gravhauger/gravrøyser. Det er også gjort et
løsfunn av et spinnehjul som kan stamme fra en
grav. Det finnes en enkeltliggende rundhaug, 9
m i diameter og 0,9 m høy, samt en
enkeltliggende gravrøys som ligger på et åsdrag
med vid utsikt sørvestover fjorden mot
Slagentangen i Vestfold. I tillegg finnes 6
gravfelt med til sammen 31 graver. Av disse er 5
gravrøyser, de øvrige er rundhauger. Av
gravhaugene har to fotgrøfter, og syv har
fotkjede (ring av steiner i ytterkant). Samtlige
gravfelt ligger på en rekke på vestsiden av veien
mellom Huseby og Dyre/Feste. De fleste
haugene er små eller mellomstore, ca. 6–11 m i
diameter og 0,3–0,6 m høye, men den største
haugen er 20 m i diameter og 1,75 m høy.
Mange har plyndringsgrop.
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Bebyggelsen. Bebyggelsen i miljøet har
tilknytning til Værne kloster, er utparsellert fra
denne og spenner fra arbeiderboliger til
herskapsanlegg. Den ligger langs en vei som
følger høyderyggen nordover mot undergangen
for Dyreveien ved Carlberg. På Huseby ligger en
gartnerbolig for Værne kloster fra 1850. Deretter
følger Oakhill med en herskapsbolig i sveitserstil
fra 1881 bygd for minister Due. Deretter følger
et feriehjem fra slutten av 1800-tallet for
lærerinner og rester av bebyggelse for et
gårdsbruk. Det er mange steingjerder i området.
I miljøet ligger det også noen yngre utskilte
boligeiendommer.

store boplassområder på et relativt lite område.
Terrenget den gang var helt annerledes, og her
gikk sjøen inn i et smalt sund, og noen av
boplassene lå på en tange. Boplassene er et godt
eksempel på hvordan bosettingen var i perioden.
Det store antallet graver og andre spor fra
jernalderen vitner om at området har vært i
kontinuerlig bruk, og et viktig område gjennom
hele forhistorien. Fornminnene har stor verdi.
Den eldre bebyggelsen har først og fremst verdi
fordi den belyser deler av Værne klosters
godshistorie. Ministerboligen på Oakhill og
gartnerboligen på Huseby har bygningshistorisk
interesse. Samlet har miljøet stor verdi.

Verdivurdering
Steinalderfunnene i området representerer trolig
et omfattende bosettingsområde fra yngre
steinalder, og må ses i sammenheng med øvrige
funn i området. Det er sjeldent med så mange og

Liten Middels Stor

KM 3-3 Carlberg med Ekholt

Figur 4-29: Hovedtunet på Carlberg sett fra veien mot tidligere
Carlberg vokterbolig. Innfelt porten fra Dyreveien.
Kategori: Gårdsmiljø med herregårdspreg og
fornminner, særlig i form av gravminner
Planforhold: Del av det foreslåtte "Værne kloster
landskapsvernområde". En bygning datert før
1850.
Historikk og beskrivelse
Carlberg ble delt fra Værne kloster i 1840 til en
yngre bror, Carl Sibbern, og fikk sitt navn etter
denne. Området utgjorde 1/3-del av Værne
kloster. Byggherren ble amtmann i 1855 og
Carlberg ble dermed amtmannsgård. Med kjøpet
fulgte også Ekholt, opprinnelig en gammel
matrikkelgård, men tidlig en del av
godseiendommen til Værne kloster.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet finnes flere
gravrøyser og gravhauger fra bronsealder/jernalder. På Carlbergåsen ligger et felt med to
gravrøyser. Den ene røysa er oval, kan
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opprinnelig ha vært rund, da røysa er rasert, den
andre rund, hvorav førstnevnte er 20 m i
diameter og med en høyde på 2,2 m. Fra røysene
er det vid utsikt sørover sletten mot Værne
kloster. Litt sør for dette ligget et annet gravfelt
med 5 rundrøyser fra bronsealder, hvorav en har
fotkjede. Røysene har en diameter på 7–17 m og
en høyde på 0,3–1,2 m. Her er også en
steinlegging fra jernalder. Sørøst for feltet ses
spor etter gamle åkerreiner, muligens også en
hulvei. Sør for jernbanen ligger 2 gravhauger,
trolig fra jernalder. Begge er rundhauger,
henholdsvis 10x0,5 m, og 15x1,5 m.
Bebyggelse m.m.: Tre av husene i tunet på
Carlberg skal skrive seg fra Carl Sibberns tid, en
klassisistisk hovedbygning, en bestyrerbolig som
også var amtmannskontor og en sveitserbolig.
En stor driftsbygning i sveitserlåvetradisjonen og
flere arbeiderboliger kompletterer tunet i dag.
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Figur 4-30: Carlberg sett fra Værne kloster.

Figur 4-31: Fra Klosterveien mot Carlbergundergangen som ses til venstre. De største trærne til
høyre markerer to gravhauger fra jernalderen sør for jernbanen. I enden av trerekka lå Carlberg
vokterbolig. Her ligger den ene av haugene kloss i linja.

Figur 4-32: Bebyggelsen på Vestre Ekholt.
Bygningene er lite ombygd, det gjelder også
driftsbygningen som har fått nye bruksområder.
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Figur 4-33: Steinsetting i Carlbergåsen.
Lange trerekker, alleéer og steingjerder langs
oppkjørsler og dels driftsveier er med å
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Figur 4-34: Bebyggelsen på Vestre Ekholt.
understreke herregårdspreget. Ved oppkjørselen
fra Dyreveien er det forseggjorte portstolper.
Gården ligger inn til jernbanen, og miljøet er
preget av denne, med natursteinsmurt undergang
for Dyreveien like ved inngangen til gården.
Carlberg vokterbolig lå også like ved gården.
Den er nå revet.
Ekholt ligger høyere i rasiden enn Carlberg og
var på slutten av 1800-tallet delt i flere
husmannsplasser og bruk. Flyfoto fra 1950-tallet
viser et miljø med flere småbruk på høyden.
Fortsatt er det bebyggelse til noen av disse
bevart, deriblant er to hus registrert i SEFRAK.
Tilstanden for disse varierer fra ombygd til
dårlig stand. Inne på golfbanen ligger to hus som
ser ut til å tilhøre miljøet og er godt bevarte.
Omgivelsene er preget av utbygging.
Verdivurdering
Gravminnene må ses i sammenheng med øvrige
gravhauger i området. De er representative for
bronsealder/jernalder i området og har isolert
sett middels verdi. Carlberg representerer med
tun og landskap et større mønsterbruk fra midten
av
1800-tallet.
Bevart
plassbebyggelse
dokumenterer godsets sosiale bosettingsmønster.
Anlegget er et godt eksempel på epoken, har
bygninger av stor kulturhistorisk betydning og
inngår i opprinnelig kontekst med intakt
storgårdslandskap. Samlet vurderes verdien som
stor.
Liten Middels Stor

KM 3-4 Krokstad
Kategori: Gårdsmiljø ett bruk, steinalderboplass.

Planforhold: Automatisk fredet kulturminne.

Figur 4-35: Krokstad
bearbeidet flintmateriale/flintgjenstander fra
yngre
steinalder.
Funnene
i
området
representerer trolig et aktivitets- eller
boplassområde,
men
avgrensningen
av
lokaliteten er uavklart. I forbindelse med anlegg
av gang- og sykkelvei langs Larkollveien, ble
det på et flatt jorde på Krokstad påvist to
automatisk fredete kulturminner i form av en
kokegrop og et ildsted. Disse representerer et
boplassområde fra bronsealder/ jernalder, men er
nå utgravd/fjernet.
Bebyggelsen: Gården lå tidligere under Værne
kloster, fulgte med salget til Carlberg og ble
frasolgt i 1910. Tunet ligger litt opp i
raskråningen, i brynet av et bevart skogholt. De
fleste bygningene er fra 1913, en stor
hovedbygning i nyklassisistisk stil dominerer
bygningsmiljøet. Tunet er komplett med stor
driftsbygning, og tunformen er et relativt stramt
firkanttun som utfylles av et mindre bolighus og
uthus. Deler av bygningsmiljøet bærer preg av
moderniseringer. Tunet er markant i det flate
landskapet, særlig den store hovedbygningen
markerer miljøet. Synligheten i landskapet
forsterkes av en trerekke som delvis følger
oppkjørselen fra Larkollveien.
Verdi
Steinalderboplassen er representativ for perioden
og må ses i sammenheng med øvrige boplasser
fra samme periode i området. Gårdstunet ligger i
opprinnelig kontekst i tilknytting til åpen
jordvei. Det er et helhetlig tun med betydning for
gårdslandskapet. Tilsvarende bygningsmiljøer
fra denne epoken er imidlertid relativt vanlig
forekommende. Samlet verdivurdering tilsier
middels verdi.
Liten Middels Stor

Historikk og beskrivelse
Fornminner: I en sørvendt skråning vest for
Krokstad, i dyrket mark, er det gjort funn av
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4.5 Område 4 Dilling – Rygge kirke

Figur 4-36: Alle langs veien mot Rygge kirke
Området er del av ralandskapet og kan
karakteriseres som et storskala gårdslandskap,
definert der rasiden skråner slakt ned mot
sletten. Etter landhevingen er det sandblandet
leire i skråningene, og havleire på de lavtliggende slettene. Hovedvekten er i dag lagt på
korndyrking med store sammenhengende åkre.
Dette er et relativt nytt landskapsbilde. De
lavereliggende slettene og toppen av rahøyden er
sist dyrket opp.
Gårdenes eiendommer strekker seg fra leirslettene til toppen av raet. Gårdsbebyggelsen
ligger godt synlig på framskutte terrasser i
raskråningen eller på slake høyderygger ned fra
raet. Samlinger av flere bruk er vanlige. De
viderefører et gammelt bosettingsmønster.
Plasser og småbruk ble etter hvert skilt ut langs
veiene, særlig langs raveien og Larkollveien,
men også på de mindre attraktive leirslettene.
Varmekjær vegetasjon med alm, lind og eik er
vanlig. Lange steingjerder, trerekker og alléer
preger flere miljøer. Noen av gårdstunområdene
er fortettet med boligbebyggelse.

Smålensbanen fra 1878 ble lagt i rafoten og delte
gårdseiendommene. Mange driftsoverganger ble
nødvendig. Det ble bygd stasjon ved
Larkollveien og vokterboliger ved den gamle
veien mellom Dilling og Løken og ved
Kurefjordveien på Bjølsen.
Viktige overordnende sammenhenger er knyttet
til siktlinjer mellom miljøene, særlig til Rygge
kirke, samt de gamle veiforbindelsene mellom
gårdene og raveien.

Rygge middelalderkirke ligger på en markert
høyderygg som avgrenser området i sør.

Kategori: Gravfelt, steinalderfunn, gårdsmiljø
for flere bruk. Gamle veifar.

Her har det vært kontinuerlig jordbrukskultur fra
langt tilbake, noe de mange fornminnene viser,
bl.a. gravhaugene.
Hovedtrekkene i dagens veinett ser ut til å være
gammelt. Foruten Ryggeveien (raveien) er
Larkollveien, Klosterveien, Kurefjordveien og
Kirkeveien de viktigste. Av de mindre av de
gamle forbindelsene mellom gårdene og raet er
veien mellom Dilling og Løken godt bevart,
samt veien mot Carlberg fra Dilling.

Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

KM 4-1 Dilling

Figur 4-37: Dilling sett fra området der
vokterboligen stod.

Historikk og beskrivelse
Dilling er kjent i skriftlige kilder fra tidlig 1400tall. Betydningen av navnet Dilling er ukjent.
Gården er delt i to matrikkelgårder. Bebyggelsen
på hovedbrukene ligger relativt høyt i rasiden på
en framskutt terrasse.
Fornminner: I området mellom Dillingveien og
fv. 119 er det gjort funn av flint i dyrket mark.
Tre flintstykker, det ene med retusj eller
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bruksspor, samt et mandelformet flintstykke, ble
funnet.
De
kan
stamme
fra
en
boplass/aktivitetsområde fra steinalder.

Figur 4-39: Steingjerder preger mange miljøer i
området.
Figur 4-38: Steinring ved Dillingveien.
I en hage, på et NV-SØ-gående lite høydedrag
med blokkrik morenejord, nordøst for husene,
ligger et gravfelt bestående av 2 røyser fra
bronsealder/jernalder, samt 1 steinlegging og 2
gravhauger fra jernalder. Røysene er runde, den
ene har hatt fotkjede, den andre har fotgrøft.
Begge er 5 m i diameter og med en høyde på
0,25 m. Steinleggingen er rund, men den sørlige
halvdel er fjernet. Diameter er 6 m, høyde 0,1 m.
Ved bygging av kårstua ble det fjernet en
gravhaug i 1969. De øvrige to gravhaugene fra
jernalder er rundhauger, den ene 7 m i diameter
og 0,5 m høy, den andre 10 m i diameter og 0,5
m høy. Sørvest for disse ligger to røyser, som er
usikre som fornminner. I forbindelse med
tiltaksplan for Nordre Dilling - Lagerplass ble
det funnet 2 kokegroper fra jernalder. Disse er
utgravd/fjernet. De representerer sannsynligvis
et mindre, forhistorisk aktivitetsområde fra
jernalderen. Det er heller ikke utenkelig at
kokegropene utgjør en ytre del av et større
bosettings- og aktivitetsområde som kan knyttes
til gravfeltene sør og sørøst for disse. Fra
området er det flott utsikt mot Løken og
jordbrukslandskapet i sør.
Bebyggelsen: Dilling har vært en sentral gård i
bygda. Her var bl.a. lensmannsgård, skysskifte,
gjestgiveri. Gjestgivergården ble revet på 1960tallet. Det lå mange husmannsplasser under
Dilling. Gårdstunene ligger spredt langs sørsida
av Dillingveien og jordveien strekker seg mot
jernbanelinja. På kart fra slutten av 1700-tallet er
det avmerket tre bruk som viser at dagens
struktur har lange tradisjoner. Gårdsveien ligger
fint i terrenget. Her er flere miljøer med eldre
bygninger, gamle trær og mange fint lødde
steingjerder. Vestre og Nordre Dilling har bevart

hus fra før 1900, men de fleste gamle uthusene
er borte eller fornyet. Et stort bryggerhus fra
1700-tallet på Nordre Dilling er det eldste huset.
Bebyggelsen er nå særlig preget av
sveitserstilen. Det er innslag av våningshus med
halvvalmete tak. Vest i miljøet er det fragmentariske spor av en eldre trasé av
Larkollveien. Mellom Dilling og Løken er det
bevart en gårdsvei som trolig er gammel. Her ble
Dilling vokterbolig bygd ved jernbanen. I dag er
det kun noe hagevegetasjon som viser stedet.
Området har etter hvert blitt fortettet med yngre
hus. På nordsiden av Dillingveien ligger noen
yngre hus fra etter 2. verdenskrig, både tilknyttet
jordbruksbebyggelsen og som enkelthus.

Figur 4-40: Våningshus og bryggerhus på
Vestre Dilling.
Verdi
Funn fra steinalder, bronsealder og jernalder
viser, sammen med bevart gårdsbebyggelse,
tidsdybde og kontinuitet i bosettingen i området.
Funnene er representative for de ulike epokene.
Bygningsmiljøet har eksempler på representative
gårdhus fra ulike perioder, men er som gårdstun
noe fragmentert på grunn av fortetting og hus
som bryter tunformen, det siste gjelder særlig for
uthusene. Miljøet ligger kun delvis i opprinnelig
kontekst. Sammenhengen til gårdens fornminner
er et forsterkende element som samlet sett gir
miljøet middels verdi.
Liten Middels Stor
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KM4-2 Hestehagen

Figur 4-41: Trærne til venstre i det store bildet
markerer gravfeltene i Hestehagen. I skogen er det
rundhauger. Den åpnere tregruppen (innfelt bilde)
markerer det minste feltet nærmest jernbanen. Her er
det mange steinlegginger som gjør lite av seg i
terrenget, og de er for det meste overgrodde nå. Den
gamle veien fra Dilling mot Løken til høyre.
Kategori: Gravfelt fra bronsealder og jernalder.
Planstatus: Automatisk fredet.
Historikk og beskrivelse
Kulturmiljøet består av to store fornminnefelt fra
bronsealder og jernalder. Det nordligste feltet
består av minst 8 rundhauger og minst 3
rundrøyser. Rundhaugene er klart markert, 4
med fotkjede av mellomstor rundkamp. De er
jevnt avrundet, men noe flate og bygd av sterkt
steinblandet jord. En haug N i feltet, har en oval
steinring på toppen. Denne består av mellomstor
rundkamp, øst-vest 4 m, nord-sør 3 m. De fleste
hauger har grop i midtpartiet. Rundrøysene som
trolig er fra bronsealder, ligger nordøst i feltet.
De er klart markert og jevnt avrundet og bygd av
mellomstor rundkamp. Flere av haugene har
fotkjeder, og det er åpenbart at flere av haugene
er blitt skadet. En steinlegging finnes i nordvest.
Feltet ligger i et skogholt i S-helling av raet. Det
andre feltet ligger litt lenger mot sør. Her finnes
en jordfast stein, 0,7x0,5x0,1 m, med 7 sikre og
2 mindre tydelige skålgroper, diameter 5 cm,
dybde 0,5-1 cm. Steinen er trolig avskallet i
østkant. Skålgropsteinen er fra bronsealder.
Feltet for øvrig består av minst 16
steinlegginger, hvorav 11 er sikre. Av de sikre
synes 5 å være runde, 2 skipsformet, 1 trekantet
og 1 rektangulær. De usikre synes alle runde
eller tilnærmet runde. De ulike typene synes
spredt over hele feltet uten synlig mønster. De to
skipsformede steinleggingene ligger omtrent
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midt i feltet. Begge er orientert NNØ-SSV. De er
klart markert og med stein i stavnen; den
nordligste synes også å ha en stein på hver side
omlag 0,5 m ut fra siden. Den trekantede
steinleggingen ligger N for de skipsformede; er
tilnærmet likebent med grunnlinje orientert
nordvest-sørøst. Den rektangulære steinleggingen ligger lengst sørøst i feltet, helt ute i
åkerkanten. De usikre steinleggingene finnes
vesentlig nord i feltet. De runde steinleggingene
er 3-8 m i diameter, høyde 0,15-0,3 m. De
skipsformede steinleggingene er 6 og 9m lange,
bredden er 3 og 3,5 m, høyden 0,2 m. Den
trekantete steinleggingen har en grunnlinje på
4m, h 5 m, steinhøyde 0,2 m, mens den
rektangulære steinleggingen har en lengde på
5m, bredde 4 m, høyde 0,2 m. Feltet har vært
større, men en del av det er dyrket opp de
seneste årene. Feltet ligger i sørhelling av raet
med blokkrik beitemark i S-kant av et skogholt. I
øst, vest og sør er det omgitt av dyrket mark med
vidt utsyn over åkerlandet i sør.
Verdi
Begge gravfeltene er spesielt store og et helt felt
med steinlegginger er sjeldent. Kulturmiljøet har
tidsdybde med funn fra bronsealder til jernalder.
Miljøet har stor verdi.
Liten Middels Stor
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KM 4-3 Dilling stasjonsområde

Figur 4-42: Stasjonsområdet sett fra Kirkeveien. Kornmagasinet til Rygge Mølle til høyre, mølla er
revet.
Kategori: Stasjonsmiljø med næringsbygg,
småbruk, boligbebyggelse. Røyser og funnsted
for steinalder. Gammelt veifar.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Fornminner: I forbindelse med anleggelse av
gang - og sykkelvei langs Larkollveien, ble det
funnet et ildsted fra bronsealder/jernalder. Det er
utgravd/fjernet. Det er også uavklarte røyser og
funnsted fra steinalder ved det gamle veifaret
opp mot Dillingveien.

raskt. Et eldre far lenger øst mot Dilling er så
vidt sporbart. Dilling var i bruk som stasjon fra
1879 til 1970-tallet, sist som ubetjent stoppested.
Stasjonsområdet omfatter fremdeles mange
bygninger, selv om noen er revet. Selve stasjonsbygningene, og et stort kornmagasin av tegl i
enden av anlegget, står fremdeles. Det er gjort få
endringer med bygningene, ingen som i
vesentlig grad har endret deres karakter eller
lesbarhet. De er relativt godt vedlikeholdt. Ved
Larkollveien ligger det tidligere meieriet, en
teglbygning som nå er i bruk som kolonialbutikk
og tilbygd. Dilling vokterbolig som lå lenger sør
ved veien mellom Dilling og Løken, er revet.

Figur 4-43: Stasjonsbygningene sett fra vest
Figur 4-45: Meieribygningen

Figur 4-44: Stasjonbygningen
Bebyggelsen: Larkollveien er den gamle
forbindelsen fra Larkollen opp til raet. Den har
vært gjennom flere endringer, særlig da Dilling
stasjon ble anlagt. Nødhavnen i Larkollen gjorde
det spesielt viktig å nå telegrafen på stasjonen
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Figur 4-46: Bebyggelse i krysset mellom
Larkollveien og Dillingveien.
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preg av senere fortettinger, i hovedsak fra etter
1960/70-tallet, bl.a. er deler av den eldre traseen
til Larkollveien bygd igjen. Dilling misjonshus
litt lenger opp i bakken er bygd etter 1970 og er
typisk for sin tid.

Figur 4-47: Nøisom.
Ved Larkollveien har det fra gammelt ligget
flere husmannsplasser, som Nøisom og Nymark
nord for jernbanen og Lerhuset sør for banen. De
var opprinnelig plasser under Værne kloster.
Nøisom som ble skilt ut som eget bruk i 1841, er
den best bevarte av de gamle plassene. Tunet
ligger nærmest dagens planovergang. Husene er
fra litt ut på 1900-tallet og ligger samlet i et
komplett og stramt firkanttun. Det er tradisjonell
gårdsbebyggelse som bærer preg av moderate
eksteriørendringer. Etter plassen Ramstad er
ingen opprinnelig gårdshus bevart. Nordover
langs veien ligger boligeiendommer som er
utparsellert
fra
Grystad
og
Krokstad.
Autentisiteten er middels og lav. Miljøet bærer

Verdi
Miljøet er karakteristisk for eldre jernbanestasjoner. Selv om enkelthus er vanlige er det
relativt sjeldent med så mange tilknyttede
bygninger bevart. Stasjonsbygningene ble tegnet
av jernbanearkitekt Blix, som har stått bak flere
av stasjonsbyningene i Østfold, både på indre og
ytre linje. Stasjonen har hatt stor betydning for
næringslivet i området, både jordbruk, industri
og turisme. Beliggenheten til Larkollveien
forsterker dens betydning som et sentralt sted i
kommunikasjonsnettet i kommunen. Verdien
reduseres noe av lav bygningsmessig autentisitet
og fortetting. Miljøet vurderes samlet å ha
middels verdi.
Liten Middels Stor

KM 4-4 Løken

Figur 4-48: Løken
Kategori: Gårdsmiljø med flere bruk, funn fra
steinalder. Gammelt veifar.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Løken ligger på en av de mest markerte
høydedragene ned fra raet. Løken betyr leikvoll
og navnet tyder på en meget gammel gård der
det opprinnelig var samlingssted. Over Løken
går en av de gamle veiforbindelsene opp til raet.
Løken er fra gammelt delt i fire matrikkelgårder.
Gården har hatt mange eiere, Værne kloster
blant dem.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet er det gjort
funn av automatisk fredete kulturminner i dyrket
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mark i form av bearbeidet flintmateriale/flintgjenstander. Det er bl.a. funnet en kjerne og
diverse avslag, samt noe brent stein. Funnene i
området representerer trolig et bosettingsområde
fra steinalder, men avgrensningen av området er
uavklart. Terrenget er svakt skrånende mot nord.
Bebyggelse m.m.: På kart fra 1797 er Løken
avtegnet med fire gårdsanlegg i en beliggenhet
som samsvarer i hovedtrekk med lokaliseringen
av dagens bebyggelse. Dagens bebyggelse er
strukket ut langs Løkenveien. Fortsatt er det
eldre bebyggelse i de fire hovedbrukene som
ligger her, men kun tre bruk framstår som
komplette med store driftsbygninger. Det er i alt
registrert 7 hus i SEFRAK-systemet, de fleste er
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datert til andre halvdel av 1800-tallet, men noen
er trolig eldre. Dette gjelder nok våningshuset på
Østre Løken som bærer preg av å være fra 1700tallet. Mye av tunbebyggelsen er fornyet, bl.a.
uthusene, men de nye bygningene føyer seg fint
inn i gårdsmiljøet. Miljøet er lite preget av
fortetting.
Den gamle veien mellom Løken og Dilling var
viktigere for den allmenne ferdselen før. Da
jernbanen krysset den i 1878, ble det nødvendig
å bygge vokterbolig. Men noen år senere kom en
ny forbindelse fra Løken til Larkollveien, og den
gamle veien mistet sin betydning som allmenn
vei til raet. Vokterboligen ble nedlagt, men er
først nylig revet. Den gamle veien er holdt i
hevd som gårdsvei.
Verdi
Steinalderboplassen må ses i forbindelse med
øvrige funn i området. Den er representativ for
perioden. Gårdsmiljøet viderefører hovedtrekkene i et kulturlandskap med lange
tradisjoner, og ligger i opprinnelig kontekst –
både mht. jordveien rundt og det gamle veinettet.
Bebyggelsen er representativ med noe tidsdybde
i typer. De fleste bærer preg av ytre endringer og
fornyelse, og framstår derfor som relativt vanlig
forekommende. Men helheten i miljøet er mer
sjeldent og at det er så markant i landskap
trekker verdien opp. Det er sjelden at spor etter
det gamle veinettet i området er så godt bevart
som her. Samlet verdi er middels til stor.
Liten Middels Stor

KM 4-5 Holter

Figur 4-49: Holter
Kategori: Gårdsmiljø.
Historikk og beskrivelse
Holter ble slått sammen med Vestre Såstad i
1873 og har derfor samme gårdsnr. som Såstad.
Gårdstunet på Holter ligger høyt opp på raet med
oppkjørsel fra den gamle raveien. Gården ligger
i en lomme mellom Såstadskogen og
Dillingskogen, på et platå like over
raskråningen. Navnet Holter kommer trolig av
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skogfelt, og gården kan skrive seg fra
jernalderen. Plasseringen av tunet på eldre kart
samsvarer med dagens.
Tunbebebyggelsen består av et stort våningshus i
sveitserstil og et yngre redskapsskjul. Ved
oppkjørselen tett i tunet står en stor potetkjeller.
Eldre foto viser en stor driftsbygning som lukket
tunet mot sør og som nå er borte.
Verdi
Gårdstunet viderefører en bosetting med lange
tradisjoner. Men siden gårdstunet er så pass
redusert og de resterende bygningene er vanlige
og har begrenset bygningshistorisk interesse, er
samlet verdi liten.
Liten Middels Stor

KM 4-6 Gravhaug på Holter/Lyby

Figur 4-50: Gravhaug ved Holter/Lyby
Kategori: Gravhaug.
Planstatus: Automatisk fredet kulturminne.
Historikk og beskrivelse
Kulturmiljøet består av en gravhaug fra
jernalder. Det er en rundhaug, klart markert og
jevnt avrundet og sterkt steinblandet. Det er en
forsenkning i midtpartiet på 2,5x0,2 m. I nord er
det påkjørt en del store blokker i forbindelse
med rydningsarbeidet. Diameter er 15 m, høyde
1,2 m.
Gravhaugen ligger på et sumpig, flatt
nyrydningsfelt av leirjord omgitt av dyrket mark,
like sør for jernbanen. Det er vid utsikt i alle
retninger. Den ligger på grensen mellom gårdene
Holter (gnr. 60/3) og Lyby (gnr. 75/1)
Verdi
Gravhaugen er en typisk representant for
jernalderen og har middels verdi.
Liten Middels Stor
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KM 4-7 Såstad

Figur 4-51: Såstad
Kategori: Gårdsmiljø med flere bruk.
Planforhold: Bygninger datert før 1850.
Historikk og beskrivelse
Såstad er nevnt i skriftlige kilder fra 1400-tallet.
Bruk 1 markerer seg med markant beliggenhet i
sørskråningen av raet. Eldre kart indikerer at
dette er en lokalisering med lange tradisjoner. I
1861 ble bruk 2 skilt fra. I dag er det fire bruk
innen miljøet. To, tre bruk har bebyggelsen litt
lenger inn på rahøyden. Det er en komplett
gårdsbebyggelse i tre av tunene og det er
registrert eldre hus i alle disse. Ytre preg er fra
sveitserstilepoken, og våningshusene er alle
sveitserhus med midtark, men husene på
hovedbruket bnr. 1 kan være eldre. Deler av
miljøet er preget av bygningsmessige endringer.
Gårdstunene inn på platået er de mest intakte.
Verdi
Bebyggelsen på Såstad har en markert
beliggenhet i ralandskapet og viderefører et
gårdslandskap med lange tradisjoner. Miljøet
ligger i opprinnelig kontekst med åpen jordvei
rundt. Bygningsmiljøet er representativt for
vanlig landbruksbebyggelse i sveitserstilperioden, men noe redusert og fragmentert av
endringer. Samlet verdi er middels.
Liten Middels Stor

KM 4-8 Holterskogen
Kategori: Gravfelt i skogholt.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Kulturmiljøet består av 2 gravfelt og en
enkeltliggende gravhaug, totalt 9 gravhauger,
hvorav én langhaug, resten rundhauger. Det
sørligste feltet består av 5 rundhauger og 1
langhaug. De 3 rundhaugene sørvest i feltet har
bratte sider og avflatet midtparti og er klart
markert med fotgrøft og oppbygd av steinblandet
jord. De 2 rundhaugene nord i feltet er klart
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markert med noe ujevn overflate, bygd opp av
steinblandet jord. Langhaugen ligger vest i feltet.
Den er klart markert og med fotgrøft.
Rundhaugene er 8-13 m i diameter, høyde 0,25–
1,5 m, langhaugen er 11x4 m, høyde 0,3 m.
Feltet ligger i et skogholt med utsikt mot Lyby
og Løkengårdene. nordøst for dette, ligger et
annet gravfelt, med 2 rundhauger. De er nokså
klart markert, med flat form. Den ene er 13 m x
0,4 m, den andre er 8 m x 0,3 m. nordøst for
dette igjen ligger enda en rundhaug, klart
markert og med fotgrøft. Den er jevnt avrundet,
9 x 0,75 m.
Verdi
Gravfeltene fra jernalder er typiske
representative for perioden. Middels verdi.

og

Liten Middels Stor

KM 4-9 Østereng

Figur 4-52: Østereng
Kategori: Boliger, rester av småbruksklynge.
Historikk og beskrivelse
Bebyggelsen har bakgrunn i småbruk som ble
utskilt ca. 1910 fra Lyby. Tunene ligger spredt,
men relativt nært hverandre på det flate
slettelandet mot jernbanelinja. De er godt synlige
i det flate landskapet. De fleste bygningene er
fornyet eller ombygde og har i dag karakter av
boligeiendommer.
Verdi
Bebyggelsen dokumenterer utviklingen av
småbruk i gårdslandskapet, men det er lite ved
bygningsmiljøene som forteller om dette i dag. I
forhold til dette er miljøet fragmentert og husene
vanlig forekommende. Verdien vurderes som
liten.
Liten Middels Stor
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KM 4-10 Søndre Bjølsen

Figur 4-53: Oversiktsfoto mot tunet på Søndre Bjølsen
Kategori: Gårdsmiljø, ett bruk.
Planforhold: Bygninger datert før 1850.
Historikk og beskrivelse
Bjølsen er kjent i skriftlige kilder fra slutten av
1300-tallet. Bjølsen har vært dragongård og
tingstue og her holdt lenge fogden i Moss
fogderi til. Den skiller seg derfor ut fra de
vanlige bondegårdene i området. Gården ble delt
i Nordre og Søndre Bjølsen på 1830-tallet. Eldre
kart viser ett gårdsanlegg ute på sletten sørvest
for Gipsen. Trolig er det Søndre Bjølsen som
viderefører den gamle beliggenheten fra før
delingen. Gården ligger på et markert høydedrag
ute på leirsletten med husene på det høyeste
punktet. Bebyggelsen er gruppert langs
Kurefjordveien. Bare hovedbygningen er
registrert. En del av huset har tradisjoner for å
være fra 1500-tallet, men skal ha blitt endret sist
på 1700-tallet. Bygningen som står her i dag har
et preg som godt kan tilsi at det fikk sin
hovedform på denne tiden. Eksteriørdetaljer er i
sveitserstil. Det er mange hus i tunet av ulike
aldre. Miljøet domineres av store og dels
moderne driftsbygninger.

Figur 4-54: Fra tunet
Verdi
Søndre
Bjølsen
viderefører
trolig
et
landskapsbilde med lange tradisjoner. Tunet
ligger i opprinnelig kontekst med åpen jordvei
rundt og har en markant beliggenhet som de
store bygningene er med på å understreke. Høy
alder på hovedbygningen, sammen med
tradisjonen om tingstue og dragongård, gir den
bygningshistorisk og kulturhistorisk betydning.
Miljøet er noe redusert ved de nyeste
driftsbygningene som bryter noe med
gårdsmiljøet. Samlet verdi vurderes som
middels til stor.
Liten Middels Stor

Figur 4-55: Driftsbygningen
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KM 4-11 Nordre Bjølsen

Figur 4-56: Nordre Bjølsen sett fra Ryggeveien (raveien). Søndre Bjølsen er gården lengst inn,
jernbanen med utbygd dobbeltspor går i mellom. Bak skimtes Rygge kirke.
Kategori: Gårdsmiljø, ett bruk.
Planforhold: Bygninger datert før 1850.
Historikk og beskrivelse
Bjølsen ble delt i Nordre og Søndre Bjølsen på
1830-tallet. Trolig ble tunet på Nordre Bjølsen
tatt opp etter det. Gården ligger på en terrasse i
ytterkanten av rahøyden. Bebyggelsen består av
et tilnærmet firkanttun med stor sveitserlåve og
hovedbygning i sveitserstil, begge bærer preg av
nylig å være pusset opp med mange detaljer.
Hovedbygningen er fra før 1900 og registrert.

Ved krysningen med jernbanen lå det før en
vokterbolig på Bjølsen. Den er revet. Etter
anlegget med dobbeltspor fra 2000 er veien ført i
undergang under en ny jernbanebru i betong.
Ved gjennomføringen av jernbanen i 1878 ble
gårdens eiendommer delt og driftsoverganger ble
nødvendige. Dobbeltsporet har ført til nye
driftsveier som er samlet ved Kurefjordveien.
Verdi
Tunet ligger i opprinnelig kontekst med åpen
jordvei rundt og har en markant beliggenhet som
de godt bevarte store bygningene er med på å
understreke. Bygningene er representative for
områdets gårdsbebyggelse på litt større bruk i
sveitserstilperioden. Miljøet er noe redusert ved
nyere hus i og nær tunområdet. Samlet verdi
vurderes som middels.
Liten Middels Stor

Figur 4-57: Tunet på Nordre Bjølsen
Et gammel bryggerhus er revet og erstattet med
flere mindre uthus. En gammel allé er erstattet
av nye allétrær. Et par tre bolighus er kommet til
i miljøet. Ved Bjølsen er det åpent landskap fra
raveien over Bjølsengårdene til Rygge kirke.
Veien fra raet over Bjølsen og Rygge kirke til
Kurefjorden er etter eldre kart å dømme gammel.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

53

JBV Utbygging, desember 2011

DAGENS SITUASJON, VERDIER

KM 4-12 Gipsen

Figur 4-58: Tunet på Gipsen, innfelt: hovedbygningen
Kategori: Gårdsmiljø, ett bruk.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Bygninger datert før 1850.
Historikk og beskrivelse
Bebyggelsen på Gipsen ligger på brinken av raet
like ovenfor Rygge kirke. Jernbanen ble i 1878
ført over eiendommen og følger rafoten like
nedenfor tunet.
Fornminner: I hagen, like nordvest for husene på
gården ligger en gravhaug fra jernalder. Det er
en rundhaug av sandjord, klart markert med
bratte sider og flatt topparti. Topplatået er omgitt
av 6 lindetrær, og har vært brukt som lysthus.
Haugen er 14x1,7 m.

Figur 4-59: Innkjørselen til Gipsen fra Ryggeveien (raveien). Driftsbanegård H3 vil følge
jernbanen til venstre i bildet, men ligge på
motsatt side.

anlegg som dokumenterer denne historien.
Særlig skiller hovedbygningen seg ut, en
klassisistisk bygning fra 1770-tallet med
karakteristisk halvalmet tak og framstikkende
arker på begge sider. Huset er særlig godt bevart
og er nylig oppusset. Sveitserboligen skal være
fra midten av 1800-tallet. En stor driftsbygning
fra 2. halvdel av 1900-tallet har erstattet en eldre
som gikk tapt i brann 1951. I utkanten av tunet
ligger en langt yngre bolig med moderne
utforming. Til anlegget hører en større hage og
langs oppkjørselen fra Ryggeveien (raveien)
fører en lang alle med steingjerder opp til
gårdstunet. Ved Gipsen er det åpent landskap fra
raveien over gården med sikt til Rygge kirke.
Jernbanen ble i 2000 utvidet til dobbeltspor over
Gipsen og ny driftsundergang flyttet til
undergangen ved Kurveien.
Verdi
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst, med åpen
jordvei rundt. Bygninger og anlegget som helhet
forteller om kulturhistoriske sammenhenger.
Hovedbygningen er et særlig godt eksempel på
byggetradisjoner på embetsmannsgårder og har
arkitekturhistorisk verdi. Gravhaugen er en
typisk representant fra jernalder. Den må også
ses i sammenheng med øvrige gravminner på
gården som ligger øst for raveien. Sammen med
gårdsmiljøet på Gipsen er gravminnene med på å
dokumentere lang kontinuitet i bruken av
gården. Verdien er stor.
Liten Middels Stor

Gipsen er kjent fra skriftlige kilder fra slutten av
1400-tallet. Gården har ikke vært delt og skiller
seg som proprietærgård ut fra vanlige
bondegårder i området. Den har bl.a. vært
sorenskrivergård. Gården har bevart et staselig
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KM4-13 Rygge kirke

Figur 4-60: Miljøet ved Rygge kirke
Kategori: Middelalderkirkested med kirke og
prestegård, kirkegård, gravfelt, skole, museum.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Bygning datert før 1850.
Historikk og beskrivelse.
Rygge kirke ligger på et markert høydedrag vest
for Kureåen. Den er synlig fra store deler av
jordbrukslandskapet som vider seg ut opp mot
raet. Rygge kirke er en steinkirke i romansk stil
fra første del av 1100-tallet. Den er en enskipet
langkirke med avrundet apsis. Kirken er den
største, best bevarte og rikest utstyrte av
middelalderkirkene i Østfold, og man tror at det
var byggmestrene bak Halvardskirken i Oslo
som sto for oppførelsen. Kirken ble restaurert i
1967. Steinkirken var ikke den første kirken på
stedet, og trolig strekker kulttradisjonen, med
Rygge som sentralt kultsted, seg tilbake i
førkristen tid. Kirken ligger i et viktig
knutepunkt med forbindelser til raet og til
kysten.
Fornminner: I Prestegårdsskogen ligger et
gravfelt fra jernalder, med 7 gravhauger, samt en
hulvei. Ifølge tradisjonen skal det ha ligget minst
15 gravhauger her. Feltet består av steinblandede
rundhauger. En haug midt i feltet virker urørt,
resten bærer spor etter gravning i form av groper
i midtpartiet. Gravhaugene er relativt store, 10–
18 m i diameter, og høyden varierer fra 0,3 til
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1,7 m. Ca. 10 m sør for sørveggen på scenen er
det en østvest-gående hulvei. Vestenden er
dekket av gress og kvist og bevokst med litt
kjerr. Veien er meget tydelig og kan følges til
vestkant av nordsør-gående sti. Hulveien er 15 m
lang, ca. 1,5 m, dybde 0,3–0,4 m. I åkeren
nordvest for prestegården er det også gjort
løsfunn av en liten likearmet spenne og en liten
rund spenne fra yngre jernalder. Det skal også
være gjort andre funn i området. Funnene kan
stamme fra utpløyde graver.

Figur 4-61: Rygge museum i den gamle
fylkesskolen.
Annen bebyggelse: Rygge prestegård ligger
sammen med kirken på brinken av høydedraget.
Gårdstunet er godt bevart med hovedbygning i
sveitserstil, stor driftsbygning og et eldre
stabbur. Over krysset mot sør ligger bruket
Ramstad som i 1887 ble skilt ut til dyrlegen og
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sveitseren David Knobel, en av flere sveitsere
som landhusholdselskapet hadde invitert til
Østfold for å lære bort fjøsstell. Eldre
våningshus og et mindre uthus er bevart. Vegg i
vegg holder Rygge museum hus i Rygge gamle
fylkesskole. Rygge museum er et museum for
kulturlandskap og kulturminner fra 1992. I et
stort stabbur (flyttet hit fra Lille Rygge, se KM
5-3) har Forsvaret utstilling. Under 2. verdenskrig tok okkupasjonsmakten fylkesskolen og
området rundt til militære formål. Sør for
Kirkeveien er det en eldre friluftsscene og et
område avsatt til gjenoppføring av gamle hus fra
Rygge, hvorav noen er satt opp.
Mange bevarte trerekker, alleer og steingjerder
fører fram til kirkestedet og er med å markere
det i landskapet.
Verdi
Rygge middelalderkirkested er et sentralt og
viktig kulturhistorisk sted i kommunen. Kirken
er et sjeldent og viktig eksempel på epoken med
høy arkitektonisk kvalitet. Gravfeltet er
representativt for yngre jernalder og vitner om
bosetting i området gjennom lang tid.
Prestegården, dyrlegegården og museumsområdet dokumenterer miljøets sentrale lokalhistoriske betydning og gir sammen med de
øvrige kulturminnene et innhold med stor
tidsdybde. Samlet verdi er stor.
Liten Middels Stor

KM 4-14 Vold

Historikk og beskrivelse
Voll er kjent fra skriftlige kilder fra 1593.
Gården består av ett hovedbruk med mindre
parter skilt ut ved tettbebyggelsen på raveien.
Vold ligger på en slak sandtunge som strekker
seg fra raskråningen og ut i slettelandet.
Naturgrunnlaget har gitt gode betingelser for en
tidlig jordbruksbosetting.
Fornminner: I ytterkant av gårdsområdet på hver
side er det gravfelt fra jernalderen. (For
gravfeltet øst for jernbanen se KM 4–15
Vollskogen.) I vest, i et flatt skogholt mot
prestegården, ligger et gravfelt fra jernalder.
Feltet består av 5 rundhauger og 2 langhauger.
Rundhaugene er klart markert, to nord i feltet har
fotgrøft. De er jevnt avrundet, bygd av leirholdig
sandjord. De andre haugene har små
fordypninger i midtpartiet. Rundhaugene er 6–10
m i diameter, høyde 0,3–0,75 m. Langhaugene er
begge klart markert og er bygd av steinblandet
jord, 9x4 og 9x5 m.
Nyere tid: Gårdsbebyggelsen ligger sentralt i
jordveien, eldre kart indikerer at denne
lokaliseringen har lange tradisjoner. Det er et
komplett tun med flere innhus og uthus av
tradisjonell type, bl.a. en stor driftsbygning
utformet i sveitserlåvetradisjonen. Bare to hus
fra før 1900 er registrert (SEFRAK). Et lite
bryggerhus står i opprinnelig form, men et eldre
stabbur
er
fjernet.
Som
helhet
gir
bygningsmiljøet et moderat fornyet inntrykk.
Verdi:
Gravfeltet er en typisk representant fra jernalder.
Gravene må ses i sammenheng med øvrige
graver i området. Bygningsmiljøet viderefører
hovedtrekkene i et gårdslandskap med lange
tradisjoner og ligger i opprinnelig kontekst.
Tidsdybden i miljøet forsterkes av gravfeltene på
gården. Bygningene i tunet er representative og
viser en typisk utvikling for gårdsbebyggelse.
Tilsvarende miljøer er imidlertid vanlig
forekommende. Samlet vurderes verdien som
middels.
Liten Middels Stor

Figur 4-62: Vold
Kategori: Gravfelt og gårdsmiljø til ett bruk.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Bygning datert før 1850.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

56

JBV Utbygging, desember 2011

DAGENS SITUASJON, VERDIER

KM 4-15 Vollskogen
Kategori: Gravfelt og fossile dyrkingsspor.
Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Vollskogen, eller Gunnarsbingskogen, er en
skogteig som strekker seg fra jernbanen til
tettbebyggelsen ved ratoppen. I sørenden like
ved jernbanen og et større trafoanlegg ligger et
stort gravfelt fra jernalder med 18 gravhauger.
Rundhaugene er alle klart markert. 4 hauger
nord i feltet har grunn fotgrøft, og 1 sørvest i
feltet har deler av synlig fotkjede. Haugene er
jevnt avrundete, de fleste noe flate. Sørvest i
feltet ligger 3 hauger som er noe høyere enn de
øvrige. Alle er bygget av steinblandet jord. De
fleste har spor etter graving i form av små

forsenkninger eller groper i midtpartiet. Haugene
er 6–16 m i diameter, høyde 0,2–0,7 m. I
parkanlegget ved ratoppen ligger også et gravfelt
fra jernalder, bestående av 5 rundhauger. De er
5–11 m i diameter, og ganske lave, 0,2–0,5 m
høye. En av haugene har fotkjede. Litt nord for
dette gravfeltet, ble det i forbindelse med
høyspentkabel til Rygge flyplass, funnet ardspor
fra eldre bronsealder. Disse er utgravd og fjernet.
Verdi
Gravfeltene er representative for jernalderen.
Ardsporene vitner om kontinuerlig bosetting i
området gjennom flere tusen år. Miljøet har
middels verdi.
Liten Middels Stor

4.6 Område 5 Rør – Hermannskogen

Figur 4-63: Fra Rør mot Rygge jernbanestasjon.
Jernbanen følger også her rafoten. Rahøyden og
nyere bebyggelse langs denne og ved Rygge
jernbanestasjon, avgrenser området mot øst. En
stor del av området omfatter slettelandet
nedenfor raskråningen sør for Rygge stasjon.
Gårdsbebyggelsen til hovedbrukene ligger på
slake forhøyninger i slettelandet eller mindre
terrasser ned i raskråningen. Gårdseiendommene
har strukket seg opp til raet. Her er det flere
mindre utskilte bruk, mange med bakgrunn i
eldre plassbebyggelse, i dag delvis fortettet med
yngre bebyggelse. Dette segmentet anses ikke å
ha relevans for undersøkelsen og omtales ikke.
Særlig sør for den mest tettbygde forlengelsen av
stasjonsbyen er det fortsatt åpne lommer med
jordbrukslandskap helt opp til Ryggeveien
(raveien).
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Ved Rør (og Vold) strekker grusen fra raet seg
ekstra langt ut på slettene og den godt drenerte
jorda her har gitt gode betingelser for tidlig
jordbruk. Gårdene som ligger her antas å være
ryddet tidlig. Rike funn indikerer at Rør var en
storgård i jernalderen. Bebyggelsen på Rør, som
er delt i mange bruk, oppfattes også i dag som
sentral i området. Lenger sør er jorden tyngre og
mer vasstrukken og derfor mer marginal i
jordbrukshistorisk sammenheng. Selv om det
meste nå er dyrket opp, er det fortsatt partier
med myr og krattskog. Småbruk i dette området
har dels bakgrunn som husmannsplasser. I
skogsfeltet Hermannskogen er det fossile
dyrkingsspor etter jordbruksvirksomhet som har
ligget ute av bruk, kanskje siden middelalderen.
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Navnet til gården Gate knyttes til ferdsel og kan
trolig ses i sammenheng med gamle
forbindelseslinjer mellom Rygge kirke, raveien
og fjorden. I dette knutepunktet ble Rygge
stasjon på Smålensbanen åpnet i 1879, og
grunnlaget var lagt for stasjonsbyen Rygge.

er jevnt over høy. Dobbeltsporutbygging med
avskjerming og ny veiundergang har redusert
sammenhengen til gårdsmiljøet på Rør og de
gamle veiene stasjonen ble anlagt ved.
Stasjonsveien på østsida er intakt og gitt formelt
vern.

Et av brukene på Rør skiller seg ut ved at det
under 2. verdenskrig ble anlagt en militær
flystasjon – senere kalt "Lille Rygge". Miljøet er
fortsatt bevart og er gitt formelt vern, se egen
omtale under.

Verdi
Rygge stasjon har hatt stor betydning for
utviklingen av næringsliv og bosetting i området.
Selv om sammenhengen til deler av omgivelsene
er noe redusert ved utbyggingen av nytt
dobbeltspor, er det bevart et sjeldent intakt
stasjonsbymiljø som forteller om etableringsfasen, og som er representativt for epoken.
Verdien er stor.

Tross
"nyere"
innslag
som
jernbane,
tettstedsutvikling
og
militæranlegget,
er
hovedstrukturen i det gamle gårdslandskapet
med lokaliseringen av gårder, plasser samt deler
av veisystemet, fortsatt gjenkjennelig slik det
vises på kart fra slutten av 1700 og begynnelsen
av 1800-tallet.

Liten Middels Stor

KM 5-1 Rygge jernbanestasjon

KM 5-2 Rør og Gate

Figur 4-64: Fra Stasjonveien

Figur 4-65: Gate.

Kategori: Stasjonsbybebyggelse.

Kategori: Gårdsmiljø med flere bruk. Funnsted
for fornminner.

Planforhold: Stasjonsveien fra fv. 118
Ryggeveien til Rygge stasjon er valgt ut som
verneverdig i Nasjonal verneplan for bruer,
veger og vegrelaterte kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Stasjonen på Smålensbanen sto klar ved banens
åpning i 1879 og er en trebygning oppført etter
typetegninger av banens arkitekt Peder Andreas
Blix for "Mellomstasjon tredje type A". Rygge
stasjon er i dag stoppested på Østfoldbanen. Til
åpningen av stasjonen bygde Rygge Handelslag
meieri og butikk like ved, og grunnlaget for
"stasjonsbyen" var lagt. Miljøet ble utvidet med
større næringsområde mot øst etter krigen, i
senere år med boligblokker. I forbindelse med
gjennomføringen av nytt dobbeltspor på
strekningen ble ny holdeplass åpnet i 2000.
Miljøet ble da rustet opp. Det opprinnelige
bygningsmiljøet er godt bevart med flere eldre
hus enn de tre som er registrert i SEFRAKsystemet. Husene er holdt i hevd med nye
funksjoner. Den bygningsmessige autentisiteten
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Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Hus datert før 1850.
Historikk og beskrivelse
Rike funn indikerer at Rør var en storgård i
jernalderen. Rør består av tre matrikkelgårder
som ligger med bebyggelsen i atskilte
tunområder. Tunet på Gate ligger lengst øst og
kloss i jernbanen. Gate er trolig yngre og etablert
med utgangspunkt i Rør. Navnet refererer til
ferdsel som trolig kan knyttets til gamle
forbindelser mot Rygge kirke, raveien og sjøen.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet er det
tidligere gjort funn av et bosettings-/aktivitetsområde. Det var fra siste del av steinalder eller
tidlig bronsealder og besto av offerdepot,
kulturlag, stolpehull, ildsteder m.m. Det er også
tidligere gjort et funn av en flintdolk fra
steinalder/bronsealder og en flatmarksgrav fra
vikingtid. Lokaliteten er utgravd og fjernet, men
viser at det har vært aktivitet i området i flere
tusen år.
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Bebyggelsen: Eldre kart indikerer at dagens
tunområder i hovedtrekk viderefører et gammelt
gårdslandskapsbilde. Jernbaneutbyggingen på
1870-tallet splittet eiendommene som strekker
seg opp til raet, men stasjonsbyutbyggingen kom
i sin helhet øst for banen, slik at de gamle
tunområdene ligger for seg selv i jordbrukssammenheng. Ett bruk under Vestre Rør ble
under 2. verdenskrig lagt ut til militær flyplass.
I alle tun er det bevart tradisjonell, komplett
gårdsbebyggelse inkludert driftsbygninger. Det
er registrert (SEFRAK) eldre hus i alle tun, i alt
seks hus datert før 1900. Hovedbygningen på
Nordre Rør skiller seg ut med antatt særlig høy
alder, men er i dårlig tilstand. Våningshuset på
Søndre Rør bruk 1 er et sjeldent godt bevart hus
fra klassisistisk periode. For øvrig er
bygningsmiljøene gradvis fornyet med bolighus
og diverse uthus. En utskilt boligeiendom
forstyrrer ikke helhetsinntrykket.

KM 5-3 Lille Rygge

Figur 4-68: Lille Rygge, en av hangarane innfelt
Kategori: Militæranlegg med flyplass, rester av
gårdsmiljø.
Planforhold: To hangarer er fredet som del av
Landsverneplan for Forsvaret, Forsvarsbygg
2000.
Historikk og beskrivelse
Bruk 1 av Vestre Rør (bruksnavn Søndre Rør)
ligger i samme tunområde som de andre bruka
på Nordre og Søndre Rør.
Fornminner: Innenfor kulturmiljøet er det
tidligere gjort funn av et bosettings/aktivitetsområde. Det var fra bronsealder/jernalder, og her
ble det blant annet funnet en kokegrop.
Lokaliteten er utgravd/fjernet, men viser at det
har vært aktivitet i området langt tilbake.

Figur 4-66: Søndre Rør.

Figur 4-67: Nordre Rør.
Verdi
Miljøet representer hovedtrekkene i et
gårdslandskap som trolig har lange tradisjoner.
Ny dobbeltsporet jernbane bryter sammenhengen til områdene øst for banen, men siden
jordveien ved tunområdene er bevart, oppleves
miljøet i hovedsak å ligge i opprinnelig kontekst.
Bygningsmiljøene har samlet stor tidsdybde og
representerer en bygningshistorisk utvikling.
Selv om enkelthus har stor interesse, er
bygningsmiljøet som helhet relativt vanlig.
Samlet verdi vurderes til middels.
Liten Middels Stor
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Bebyggelsen: Under den 2. verdenskrig ble bruk
1 av Vestre Rør (bruksnavn Søndre Rør)
innkjøpt av okkupasjonsmakten og lagt ut til
militær flyplass. Utbyggingen startet 1941 og
rullebanen sto ferdig i 1943. Deler av den
opprinnelige gårdsbebyggelsen gikk inn i
anlegget. Ved SEFRAK-registreringen i 1990
sto ennå den gamle hovedbygningen og en stor
driftsbygning, i dag er kun et redskapshus og et
ombygd grisehus tilbake. En stund etter krigen
ble flyplassen benyttet av Flygeskolen til
flytrening. Da Rygge flystasjon åpnet i 1954, ble
den gamle plassen en integrert del av denne
under navnet "Lille Rygge". Fra 1960-tallet til
den ble lagt ned som militærleir i 2003, brukte
Luftvernartilleriet Lille Rygge som mobiliseringslager. I dag eies området privat som Lille
Rygge Næringspark. Militæranlegget ble bygd
noe ut også etter krigen. I 2004 ble to av
hangarene fra krigens dager fredet, i tillegg til at
anlegget som helhet og andre bygninger er gitt
annen vernestatus.
Verdi
I begrunnelsen for valget av Lille Rygge i
Landsverneplanen heter det: "Lille Rygge var
under krigen av betydning for transport til og fra
Tyskland og hadde i tillegg støttefunksjoner for
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Fornebu. Lille Rygge er videre en av få tyske
flyplasser
der
det
finnes
både
administrasjonshus,
«alarmbokser»
og
stridsanlegg innenfor et konsentrert og
oversiktlig område. Bortsett fra de nye portene
som er satt inn, er hangarene godt bevart og
sjeldne i nasjonal sammenheng. Lille Rygge
viser også okkupasjonsmaktens utnyttelse av
eksisterende bygningsmasse. Bygningen med
bunker er tatt med for å understreke flyplassens

fortsatte drift etter annen verdenskrig. Øvrig
bygningsmasse har mindre antikvarisk interesse.
Vernet omfatter foruten de nevnte bygningene
alle spor etter militær virksomhet innenfor
grensene angitt på kartet." Verdien er stor.
Liten Middels Stor

KM 5-4 Gon

Figur 4-69: Det store bildet: Gon sett fra Ryggeveien (raveien).
Kategori: Gårdsmiljø til ett bruk.
Historikk og beskrivelse
Gon nevnes ikke i skriftlige kilder før 1593, men
er sikkert ryddet noe tidligere, trolig i
middelalderen. Det uklare navnet peker
imidlertid langt tilbake. Gårdstunet ligger
relativt langt ned i raskråningen, men klart hevet
over slettelandet. Jernbanen som følger rafoten,
går derfor svært nær tunet. Gon består av ett
hovedbruk og noen mindre utskilte eiendommer
ved raveien. Tunet ble flyttet rundt 100 m i
1878–80 da jernbanen kom og tre av husene i
tunet skal skrive seg fra denne tida (registrert i
SEFRAK). Gårdstunet framstår som komplett
med stor tradisjonell driftsbygning. Husene er
ordnet i et klart og kompakt firkanttun.
Bygningsmessig autentisitet er middels når det
gjelder detaljer. Jernbanen delte i sin tid
eiendommen, og gården hadde driftsvei rett fra
tunet over linja. Med dobbeltsporutbyggingen er
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det kommet ny driftsundergang som er flyttet
litt. Den nye linja ligger høyt i terrenget, og med
støyskjerm
og
jordvoll
avgrenser
jernbaneanlegget nå tunet visuelt og fra deler av
jordveien.
Verdi
Gårdstunet ligger i hovedsak i opprinnelig
kontekst,
men
jernbaneanlegget
deler
eiendommen og reduserer i noen grad
opplevelsen av hvordan tunet er lokalisert i
gårdslandskapet. Bebyggelsen er tradisjonell, gir
et enhetlig preg og det er i dag relativt sjelden
med så komplette tun som også har bevart
tradisjonell tunform. Verdien vurderes som
middels.
Liten Middels Stor
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KM 5-5 Kroken og Pollen

Figur 4-70: Pollen til høyre, Nedre Eskelund til venstre.
Kategori: Gårdsmiljø med flere småbruk.
Historikk og beskrivelse
Kroken og Pollen ligger et stykke ut på
slettelandet vest for jernbanen. Brukene ble skilt
ut fra Østre Roer på slutten av 1700-tallet, men
har bakgrunn som husmannplasser. Eldre kart
viser de to brukene omgitt av mye skog.
Sammenlignet med sand/grusområdene i
tilknytning til raskråningen er dette mer
marginale områder i jordbrukshistorisk forstand.
Den åpne jordveien vi ser her i dag er senere
drenert og ryddet. Begge bruk har komplette
gårdstun med inn- og uthus bevart i åpne
firkanttun. Det er registrert (SEFRAK) eldre hus
i begge tun, tre i alt. Stuebygningen på Kroken
kan være fra før 1850, og deler av begge
driftsbygningene skal være fra før 1900, men de
er
mye
endret.
Som
helhet
bærer
bygningsmiljøene preg av moderniseringer, men
småbrukspreget og hovedtrekk ved tunformene
er intakte. Mange steingjerder og røyser forteller
om ryddingsarbeidet.

Figur 4-71: Kroken.
Verdi
Slik begge bruk ligger, er det lett å lese den
opprinnelige sammenhengen som utskilte
småbruk i tidligere marginale områder –
opprinnelig kontekst er i hovedsak bevart. Lav
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bygningsmessig autentisitet reduserer imidlertid
den historiske verdien, og lignende bygningsmiljøer er vanlig forkommende. Samlet verdi
vurderes som liten mot middels.
Liten Middels Stor

KM 5-6 Eskelund
Kategori: Gårdsmiljø med flere bruk.

Historikk og beskrivelse
Eskelund ligger helt sør i planområdet og består
fra gammelt av to matrikkelgårder. Begge lå øde
etter svartedauden. Øvre Eskelund ble først tatt
opp igjen. Gårdens område strekker seg opp til
rahøyden og utover slettelandet. Gården er i dag
delt på flere bruk. De fleste tunene ligger i
raskråningen, to noe større litt fram på brinken
og mange mindre oppe ved raveien. På
slettelandet vest for jernbanen ligger ett
Eskelandbruk. Med unntak for ved raveien, er
det bare registrert eldre hus (SEFRAK) på et av
bruka, det nærmest Gon. Her er det et hus eldre
enn 1850. Det er bevart tradisjonell
gårdsbebyggelse i alle tun. Flere er tilnærmet
komplette med driftsbygninger. Karakteren av
småbruk er relativt godt bevart, men
bygningsmessig autentisitet er vekslende. De
eldste tunene ligger fortsatt fritt. Små skogholt
skjermer mot bebyggelsen langs raveien, men
fortettingen preger deler av miljøet. Jernbanen
delte jordveien på Eskeland i 1878, og det var
flere driftsoverganger. Disse er etter åpningen av
nytt dobbeltspor i 2000, samlet i én undergang
med driftsveier.
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KM 5-6 Eskelund

Figur 4-72: Øvre Eskelund.
Verdi
Det er fortsatt lett å lese Eskeland-brukene som
del av et eldre gårdslandskap på raet, miljøet
ligger i hovedsak i opprinnelig kontekst.
Bygningsmiljøene er representative for mindre
oppdelte gårder, men er vanlig forekommende.
Enkelthus kan ha større verdi, men samlet
vurderes verdien som middels til liten.
Liten Middels Stor

vest grenser miljøet til senere utskilte, mindre
bruk med bakgrunn som husmannsplasser.
Verdi
Gravfeltet er en typisk representant fra
bronsealder/jernalder. Kulturminnene vitner om
ekstensiv bruk av området. Rydningsrøysene og
tuften er karakteristiske for marginale
jordbruksområder, et inntrykk som forsterkes av
de gamle husmannsplassene i nærområdet.
Samlet verdi vurderes som middels.
Liten Middels Stor

KM 5-6 Hermannskogen
Kategori: Gravminner og fossile dyrkingsspor.

Planforhold: Automatisk fredete kulturminner.
Historikk og beskrivelse
Hermannskogen er et avgrenset skogfelt som
ligger mellom Eskelands, Rørs og Åsgårdens
gårdsområder, helt sør i planområdet. Her ligger
et gravfelt bestående av 3 gravrøyser fra
bronsealder/jernalder og en gravhaug fra
jernalder. Rundrøysene er av stor og middels
bruddstein, den ene er svært rasert. De er 8–14 m
i diameter, med en høyde på ca. 0, 5 m, hvorav
den største er klart markert. Rundhaugen er klart
markert og jevnt avrundet, 9x0,5 m. Gravfeltet
har noe utsikt vestover mot Rør-gårdene. I
tillegg er det i området gjort flere funn av
rydningsrøyser, steingjerder, steinstrenger og en
tuft. Disse er ikke datert, men er trolig fra
jernalder/middelalder. De ligger i et område hvor
det ikke har vært dyrket i nyere tid. I nord og
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5 Konsekvenser
Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0 ).

5.1 Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenlignings- og referansealternativet. Alternativ 0 er dagens jernbane uten
andre tiltak enn det som er vedtatt bygget eller
lovpålagt. 0-alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
ble åpnet i 1879 og har i seg selv kulturhistorisk
interesse som linje og ved miljøene på Dilling og
Rygge jernbanestasjoner. Dilling stasjon ble lagt
ned i 1970 og området begynner å bære preg av
manglende bruk. Rygge er fortsatt i bruk som
stoppested, og stasjonsbygningen har funksjoner
i forbindelse med stoppestedet. Andre
jernbanerelaterte kulturminner er et par
natursteinsunderganger.

5.2 Nytt dobbeltspor
5.2.1

Daglinjealternativet

Kleberget tunnel, søndre påhugg

Figur 5-2: Boligene lengst inn nærmest knausen
til høyre må rives ved søndre tunnelpåhugg.
Forstøtningsvoll vil kreve mye av veien til
venstre.
KM1-1 Kleberget: Tunnelpåhugg her vil føre til
at to villaer rives. Dette berører kulturmiljøet
helt perifert. Det gjelder yngre bebyggelse uten
særlig bygningshistorisk interesse, ingen av de
eldste husene berøres. Tiltaket vil stort sett ikke
endre miljøet. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Delområde 1 Moss by
Kleberget tunnel, nordre påhugg

KM1-1 Kleberget: Tunnelpåhugg her, med
omlegging av veien Kleberget over portalen, vil
føre til at to kjedede villaer rives. Dette berører
kulturmiljøet helt perifert. Det gjelder yngre
bebyggelse, ingen av de eldste husene berøres.
Tiltaket vil stort sett ikke endre miljøet.
Omfanget vurderes som intet.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).

Figur 5-1: Boligene i Kleberget som må rives
ved omlegging av veien.

Stort
negativt

Middels
negativt

Stort
positivt
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Delområde 2 Feste – Dyre
KM2-1 Norrøna: Den nye linja vil komme inn
på dagens trasé litt nord for fabrikkanlegget.
Selv om utvidelsen av sporet er forutsatt å skje
på den andre, dvs. østsida av miljøet, vil det bli
inngrep i miljøet. En stor voll vil tangere
bebyggelsen i boligrekken nord for fabrikken og
atkomsten til eiendommene må legges om. Det
er planlagt støyskjerm på begge sider.
Støyvollen med ny atkomstvei vil endre
strukturen i miljøet, men trolig ikke den eldste
eller mest kulturhistorisk interessante delen av
det. Baneutvidelse og støyskjerm vil svekke
sammenhengen til omgivelsene noe mer enn
dagens bane.
På grunn av grunnforholdene er det knyttet
usikkerhet til behovet for geotekniske
sikringstiltak på sjøsiden av sporet. Det vil bli
avklart på et senere planstadium. Slike tiltak vil
kunne endre omfangsvurderingene. Inntil da
vurderes omfanget som lite negativt.
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i store deler av miljøet ved fortetting. Tiltaket vil
kun i liten grad endre den historiske lesbarheten.

Figur 5-3: Fra Stranda
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten negativ (–).
KM2-2 Verlevang: Den nye banen vil utvides på
østsida. Sør i miljøet vil en liten tidstypisk
dukkestue til et villaanlegg ligge utsatt til for
skjæringer og ny atkomstvei. Et utvidet
jernbaneanlegg med dobbeltspor og støyskjerm
vil svekke sammenhengen til omgivelsene noe
mer enn dagens bane gjør, men den gamle
sammenhengen mellom de opprinnelige
småbrukene i miljøet og fjorden er uansett endret

Figur 5-4: Dokkestua på Lyngstuen står utsatt
til. Det er ikke opprinnelig sted den står på nå.
På grunn av grunnforholdene er det knyttet
usikkerhet til behovet for geotekniske
sikringstiltak på sjøsiden av sporet. Det vil bli
avklart på et senere planstadium. Slike tiltak vil
kunne endre omfangsvurderingene. Inntil da
vurderes omfanget som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).

KM 2-3 Feste–Dyre:

Figur 5-5: Undergangen på Nordre Dyre.
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Figur 5-6: Banen sett fra Søndre Dyre bruk 6. Det nærmeste huset i husgruppen til høyre vil måtte
rives med Daglinjealternativet.
Linjen blir trukket nærmere gårdsbebyggelsen på
Nordre Dyre. Barrierevirkning av jernbanen i
gårdslandskapet vil bli større enn i dag, med
dobbeltspor og stivere linjeføring og støyskjerming. De nærmeste tunene har stort innslag
av modernisert bebyggelse, med dels store
volumer som tåler et moderne jernbaneanlegg.
Selv om banen deler gårdslandskapet også i dag
vil utvidelsen i noen grad redusere lesbarheten
av de kulturhistoriske sammenhengene i gårdslandskapet.
Skjæringene til dobbeltsporutvidelsen vil føre til
at ett hus fra 1950-tallet i en gruppe nyere
bolighus ved Dyreveien går tapt. Tapet har liten
betydning for fagtemaet. Et viktig konfliktpunkt
gjelder tapet av en av områdets få eldre,
gråsteinmurte driftsunderganger. Selv om
gårdsstrukturen opprettholdes ved ny planskilt
driftsundergang på samme sted, vil et verdifullt
element i miljøet gå tapt. Samlet vurderes
omfanget som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Samlet verdi er vurdert som middels, konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

nærmest Festeveien. Huset er bygd før 1950,
men er preget av senere endringer. Tiltaket vil
stort sett ikke endre den historiske lesbarheten.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
KM 2-3 Feste–Dyre: Krysningen av Festeveien
skjer perifert i forhold til kjerneområdet i
kulturmiljøet. Nærmest ligger tunet på Nordre
Feste som i dag har karakter av villaeiendom.
Brua vil ta utgangspunkt i en fylling ved dagens
veitrasé rett øst for tunet. Løpet til Festeveien
slik den går i dag skriver seg fra 1960-tallet, da
veien ble trukket litt øst fra tunet. Avkjøringen
til Stranda legges i en sløyfe på jordene øst for
tunet. Omgivelsene ved tunområdet på Nordre
Feste vil bli noe endret, men det vil i liten grad
gjøre noe forskjell for den historiske lesbarheten.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

Kryssing av Festeveien – bru
KM 2-2 Verlevang: Fyllingene til brufundamentet vil berøre hagen til en av villaene
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Figur 5-7: Festeveien mot ”Festekleiva”.
Kryssing av Festeveien – undergang

Delområde 3 Værne kloster

KM 2-2 Verlevang: Skjæringene for veiundergangen vil berøre hagene til to villaer. Begge er
bygd før 1950 og den ene kan ha bakgrunn i
gårdsbruk, men autentisiteten er lav og området
fortettet. Tiltaket vil stort sett ikke endre den
historiske lesbarheten. Omfanget vurderes som
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).

KM 3-2 Bogslunden–Huseby: Dagens bane
tangerer et stort og uavklart felt med fossile
dyrkingsspor i Bogslunden. Selv om utvidelsen
vil skje på nordsiden er det viktig at feltet
avgrenses nærmere. Det er sannsynlig at
kulturminner kan bli skadet. Baneutvidelse og
støyskjerm vil trolig øke barrieren som dagens
vei og bane skaper mellom kulturminnene i
Carlbergåsen og Bogslunden. Omfanget blir
trolig lite negativt.
Stort
negativt

KM 2-3 Feste–Dyre: Krysningen av Festeveien
skjer perifert i forhold til kjerneområdet i
kulturmiljøet. Nærmest ligger tunet på Nordre
Feste som i dag har karakter av villaeiendom.
Skjæringene for veiundergangen vil skje på
jordene øst for tunet. Festeveiens karakter i
området vil endres. Løpet slik veien går i dag
skriver seg fra 1960-tallet, da den ble trukket litt
øst fra tunet – den har liten historisk interesse.
Omgivelsene ved tunområdet på Nordre Feste
vil bli noe endret, men det vil i liten grad gjøre
noe forskjell for den historiske lesbarheten.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten til middels negativ (–/– –).
KM 3-3 Carlberg med Ekholt: Den viktigste
konflikten med alternativet er knyttet til området
ved undergangen for Dyreveien ved Carlberg og
gjelder dels arealutvidelsen av banekorridoren,
men mest den nye undergangen for Dyreveien
og omlegging av denne. I en trang og kompleks
situasjon møtes i dag jernbanen, ferdselsveier,
Carlbergs godslandskap, flere typer fornminner,
samt Bogslunden naturreservat. En av de gamle
natursteinundergangene på Smålensbanen går
tapt. Likeens hovedinngangen til Carlberg med
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Figur 5-8: Klosterveien mot Carlbergundergangen. Innfelt
Dyreveien ved undergangen og inngangen til Carlberg.
portstolper, store gamle veitrær og steingjerder.
Det nederste av de to store gravfeltene i
Carlbergåsen kan bli direkte berørt.
Like nord for tomten for den gamle
vokterboligen på Carlberg ligger en gravhaug,
dels skadet av dagens bane. Sporutvidelsen vil
skje på østsiden, men haugen ligger utsatt til ved
utbyggingen av banen og blir liggende i nye
fyllinger. Det er sannsynlig at kulturminnet blir
ytterligere skadet.
Eksisterende driftsvei ved Carlberg vokterbolig
blir stengt, noe som fører til oppstykking av en
eldre veistruktur (vises på kart fra 1805) i

gårdslandskapet. Prognosene for å ta vare på
restene av veien svekkes.
Samlet berører tiltaket flere viktige elementer i
kulturmiljøet. Kulturminner blir skadet. Den
historiske lesbarheten og sammenhengen
mellom kulturmiljøet og omgivelsene blir
redusert. Omfanget vurderes som middels til
stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
stor negativ (– – – ).

Figur 5-9: Det nederste av gravfeltene i Carlbergåsen ligger noen få meter inn i skogen. Innfelt en av
gravene.
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Figur 5-10: Dagens bane sett fra Værne kloster mot Carlberg, Krokstad og Dilling.
KM 3-1 Værne kloster med Grystad: Baneutvidelsen vil skje på nordsiden vendt bort fra
kulturmiljøet. Med utvidelse til to spor pluss
parallell driftsvei vil banen likevel gjøre mer av
seg i det åpne landskapet og i noen grad
forsterke den oppdelingen av gårdslandskapet
som banen representer i dag, bl.a. forsterke
skillet mellom Carlberg og Værne kloster. Men
utvidelse til nytt spor vil trolig ikke føre til
vesentlige
endringer
i
hvordan
de
kulturhistoriske sammenhengene i området leses.
Omfanget vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/–).
KM 3-4 Krokstad: Utvidelsen med driftsvei vil
komme på nordsiden vendt mot kulturmiljøet.
Veien mellom Carlberg og Dilling ligger mellom
miljøet og banen. Med fylling og dels
støyskjerm vil det nye dobbeltsporet bli mer
synlig ved miljøet. Men banekorridoren ligger så
pass langt fra, at tiltaket stort sett ikke vil endre
hvordan samspillet mellom kulturminnene i
miljøet og landskapet leses. Omfanget vurderes
som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

Delområde 4 Dilling – Rygge kirke
KM 4-1 Dilling: Utvidelsen vil komme på
sørsiden med driftsveier på nordsiden. For
gårdsbebyggelsen vil situasjonen bli uforandret.
Den gamle veien mellom Dilling og Løken går i
dag i plan over jernbanen. Den vil bli
opprettholdt
som
”Driftsundergang
ved
Hestehagen”. Sammenhengen i veien vil bli litt
redusert, men det viktigste er at den kan
opprettholdes og slik holdes i hevd. Omfanget
vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

Figur 5-11: Den gamle veien sett fra Dilling mot
Løken.

68

JBV Utbygging, desember 2011

KONSEKVENSER

KM 4-3 Dilling stasjonsområde: Den viktigste
konflikten er knyttet til undergang for fv. 119
Larkollveien. Veien føres i dyp skjæring under
jernbanen. Skjæringen vil dels være åpen og
bred, dels bli murt ned og ingen hus forventes å

Dilling og Løken går i dag i plan over jernbanen.
Den vil bli opprettholdt som ”Driftsundergang
ved Hestehagen”. Sammenhengen i veien vil bli
litt redusert, men det viktigste er at den kan
opprettholdes og slik holdes i hevd. Omfanget
vurderes som intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels/stor,
konsekvensen blir ubetydelig (0).

Figur 5-12: Meieribygningen til høyre, Nøisom
til venstre.
måtte rives. Atkomstveiene til bebyggelsen blir
lagt om. Stasjonen og bebyggelsen rundt er
vokst fram i krysset mellom jernbanen og
Larkollveien. Ved å la Larkollveien gå i samme
trasé, opprettholdes hovedstrukturen i miljøet,
men den historiske kontakten mellom
bebyggelse, bane og vei blir delvis brutt. Tiltaket
vil stort sett ikke endre de viktigste historiske
strukturene, men svekke noe av sammenhengen
mellom elementene i miljøet og mellom miljøet
og omgivelsene. Omfanget vurderes som lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

KM 4-2 Hestehagen: Utvidelsen vil komme på
sørsiden motsatt kulturmiljøet, og i form av en
utretting av linja. Driftsveien langs banen skal
ligge på nordsida. For kulturmiljøet vil
situasjonen stort sett bli uforandret. Omfanget
vurderes som intet.
Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
negativt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
KM 4-4 Løken: Utvidelsen vil komme på
sørsiden i form av en utretting av linja, med
driftsveier på nordsiden. Utvidelsen av banen vil
i noen grad forsterke den oppdelingen av
gårdslandskapet som dagens linje representerer,
men for gårdsbebyggelsen vil situasjonen stort
sett bli uforandret. Den gamle veien mellom
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten til middels,
konsekvensen blir ubetydelig (0).
KM 4-6 Gravhaug på Holter/Lyby: Jernbanen
rykker litt nærmere gravhaugen ved utretting av
kurven. Tiltaket vil stort sett ikke endre den
historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet
og omgivelsene. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten negativ (–).

Stort
negativt

KM 4-5 Holter: Jernbanen rettes ut på den andre
siden av dagens bane i forhold til miljøet, med
driftsvei på nordsida. Situasjonen vil stort sett bli
uforandret. Omfanget vurderes som intet.

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).
KM 4-7 Såstad
Tunet på Såstad ligger i dag i visuell
sammenheng med jernbanen. Det nye
dobbeltsporanlegget inkludert driftsvei vil i noen
grad
forsterke
den
oppdelingen
av
gårdslandskapet som banen representer i dag.
Tiltaket vil til en viss grad endre den historiske
sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene. Omfanget vurderes som intet til
lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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KM 4-8 Holterskogen. Jernbanen rettes ut på den
andre siden av dagens bane i forhold til miljøet,
med driftsvei på nordsida. For kulturmiljøet vil
situasjonen stort sett bli uforandret. Omfanget
vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

visuelle sammenhenger mellom hovedbruket og
den tilhørende plassbebyggelsen på Ekholt stort
sett ikke blir påvirket. Banens skrå linje bryter
imidlertid med godslandskapets rettlinjede
struktur. Det gjelder bl.a. den gamle veien fra
Carlberg til Dilling og et gammelt steingjerde i
skillet mellom Ekholt og Carlberg. Tiltaket vil i
noen grad redusere den historiske lesbarheten i
deler av gårdslandskapet. Omfanget vurderes
som lite til middels negativt.
Stort
negativt

5.2.2

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Carlbergalternativet

Delområde 1 Moss by
Kleberget tunnel, nordre påhugg
KM1-1 Kleberget: Virkningen er identisk med
Daglinjealternativet. To yngre boliger må rives.
De oppfattes som perifere i miljøet og tiltaket vil
stort sett ikke endre miljøet. Omfanget vurderes
som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten til middels negativ (–/– –).

Stort
positivt

Verdien er vurdert som lav, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
Delområde 3 Værne kloster
KM 3-3 Carlberg med Ekholt. Aternativet
kommer fram i dagen i en dyp skjæring mellom
Carlberg gård og Ekholt. Banen ligger så dypt at

Figur 5-14: Veien fra Carlberg til Dilling vises
på kart fra 1822.Her sett fra Carlberg.

Figur 5-13: Utsyn fra golftbaneanlegget på Ekholt mot Carlberg (til høyre) og Værne kloster (til
venstre). Tunnelmunningen til Carlbergalternativet vil komme fram til venstre for trerekka midt i
bildet. Den vil ligge i skjæring.
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Figur 5-15: Fra Dilling mot Carlberg. Calbergalternativet vil ligge bak vegetasjonsbeltet midt i bildet
og skrå inn mot det i venstre bildekant. Her vil den dels ligge i plan..
KM 3-4 Krokstad: Den nye banen vil tangere
miljøet i kryssingen med den gamle veien fra
Carlberg mot Dilling. Driftsveien vil ligge på
nordsiden vendt mot kulturmiljøet. Deler av
strekningen vil få støyskjerm. Veien mellom
Carlberg og Dilling ligger mellom miljøet og
banen. Tiltaket vil stort sett ikke endre hvordan
sammenhengen mellom kulturminnene i miljøet

og landskapet leses. Omfanget vurderes som
intet til lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

Delområde 4 Dilling–Rygge kirke

Figur 5-16: Med Carlbergalternativet kommer jernbanen nærmer tunhøyden på Dilling.
KM 4-1 Dilling: Jernbanen vil med dette
alternativet rykke nærmere tunhøyden og bryte
inn i urørt gårdslandskap. Deler av banen vil få
støyskjerm. Tiltaket vil i noen grad svekke
sammenhengen mellom gårdsbebyggelsen og
gårdslandskapet. Den gamle veien mellom
Dilling og Løken går i dag i plan over jernbanen.
Den vil bli opprettholdt som ”Driftsundergang
ved Hestehagen”. Sammenhengene i veien vil bli
litt redusert, men det viktigste er at den kan
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opprettholdes og slik hodes i hevd. Omfanget
vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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KM 4-3 Dilling stasjonsområde: Ved Carlbergalternativet er jernbanen ført i ny trasé nord for
stasjonsområdet
og
småbruket
Nøisom.
Larkollveien legges i dyp, murt skjæring under
jernbanen. Ingen hus forventes å måtte rives.
Atkomstveiene til bebyggelsen blir lagt om.
Boligbebyggelsen nord for stasjonen får ny
atkomstvei som tar av fra Dillingveien i traséen
etter et eldre far av ”Larkollveien”.
Atkomstveien tangerer fornminner i form av
uavklarte røyser og funnsted for steinalder. Det
er uavklart om det kan være spor etter den gamle
veien.

bryte inn i det. Det vil passere miljøet på fylling.
Omgivelsene blir noe endret, men stort sett vil
ikke den historiske lesbarheten påvirkes mye i
forhold til 0-alternativet. Omfanget vurderes
som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten negativ (–).
KM 4-5 Holter: Bane og driftsveier rykker litt
lenger inn i gårdsområdet, men endringene
sammenlignet med dagens situasjon blir
ubetydelige. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten mot middels,
konsekvensen blir ubetydelig (0).

Figur 5-17: Dagens bane ved Dilling stasjon
Den viktigste konflikten gjelder de strukturelle
endringene i stasjonsområdet. Stasjonen og
bebyggelsen rundt er vokst fram i krysset
mellom
jernbanen
og
Larkollveien.
Stasjonsbygningene mister sammenhengen til
den jernbanen de ble bygd ved. Tiltaket vil
redusere den historiske lesbarheten. Det vil bryte
sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets
omgivelser. Omfanget vurderes som middels til
stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir middels negativ (– –).
KM 4-2 Hestehagen: Det nye dobbeltsporet vil

KM 4-6 Gravhaug på Holter/Lyby: Den nye
banen vil komme på nordsiden, dvs. på den
andre siden av dagens linje. For kulturmiljøet vil
situasjonen bli uforandret. Omfanget vurderes
som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
KM 4-7 Såstad: Tunet på Såstad ligger i dag i
visuell sammenheng med jernbanen. Carlbergalternativet vil i hovedsak ligge i dagens
banekorridor over gården, men med driftsveier
på nordsida mot miljøet. Det nye anlegget vil i
noen grad forsterke den oppdelingen av
gårdslandskapet som dagens linje utgjør. Tiltaket
vil til en viss grad endre den historiske
sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene. Omfanget vurderes som intet mot
litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

Figur 5-18: Trærne markerer det nederste feltet
i Hestehagen.
med Carlbergalternativet rykke nærmere
kulturmiljøet enn dagens bane, men unngå å

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

72

JBV Utbygging, desember 2011

KONSEKVENSER

KM 4-8 Holterskogen: Carlbergalternativet vil
her ligge omtrent i dagens banekorridor. For
kulturmiljøet vil situasjonen stort sett bli
uforandret. Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

trolig være positivt for lesbarheten av
kulturhistoriske sammenhenger i miljøet.
Samtidig vil den natursteinmurte driftsundergangen gå tapt, eventuelt stå uten
sammenheng. Omfanget vurderes som intet til
lite positivt.
Stort
negativt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).
Fjerning av dagens linje
Virkningene av å fjerne dagens linje er dels
positive, dels negative. De positive gjelder
muligheten til å fjerne en barriere i dagens
gårdslandskap og styrke eldre historiske
sammenhenger – fra før Smålensbanens tid. De
negative gjelder kulturhistoriske interesser
knyttet til Smålensbanen selv.
Delområde 2 Feste –Dyre
Carlbergalternativet går i sin helhet utenom
delområdet. Konsekvensen er knyttet til fjerning
av dagens jernbane.
KM2-1 Norrøna: Dagens jernbane avgrenser og
er med på å definere miljøet. Det er likevel
vanskelig å se at jernbanen har hatt noen stor
kulturhistorisk betydning for miljøet. Omfanget
av å fjerne linja vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).
KM2-2 Verlevang: Miljøet har rester av
gårdsbebyggelse som en gang har ligget i
kontakt med fjorden, en sammenheng som
jernbanen i sin tid reduserte. I forhold til den
senere utbyggingen i området er det vanskelig å
se at fjerning av dagens bane betyr noe fra eller
til for hvordan man leser de historiske
sammenhengene i miljøet. Også eldre
villabyggelse har kommet etter at banen var
etablert i området. Omfanget av å fjerne linja
vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som liten, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
KM 2-3 Feste–Dyre: Jernbanen delte gårdslandskapet på Feste og Dyre da den ble anlagt.
Selv om banen gjør relativt lite av seg slik den
går i dag, vil en reetablering av gårdslandskapet
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Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).
Delområde 3 Værne kloster
KM 3-3 Carlberg med Ekholt: Selv om dagens
jernbane glir godt inn i herregårdslandskapet
stykker den opp gårdsområdene. Reetablering av
gårdslandskapet uten banen vil trolig ha en viss
positiv effekt på historiske sammenhenger i
gårdslandskapet. Smålensbanen har imidlertid
også en kulturhistorisk verdi for miljøet, og
natursteinundergangen for Dyreveien ved
Carlberg vil gå tapt. Omfanget vurderes som
intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
ubetydelig (0).
KM 4-1 Værne kloster: Selv om dagens jernbane
glir godt inn i herregårdslandskapet stykker den
opp
gårdsområdene.
Reetablering
av
gårdslandskapet uten banen vil trolig ha en viss
positiv effekt på historiske sammenhenger i
gårdslandskapet. Omfanget vurderes som lite,
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten positiv (+).

5.2.3

Vurdering av potensialet for ikkekjente automatisk fredete
kulturminner

Innenfor de områdene som kan bli direkte berørt
av tiltaket er det ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men på tre
steder vil inngrep i forbindelse med tiltaket
komme ganske nær slike.
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Det er kun foretatt potensialvurdering for ikkekjente automatisk fredete kulturminner langs de
aktuelle traséene.
Daglinjealternativet
Kulturmiljø 3-3 Carlberg: Her ligger et gravfelt
nær planlagt ny undergang ved Carlberg.
Gravfeltet ligger i dag kun få meter på oppsiden
av veien, og en omlegging av denne vil spise seg
innover deler av skogområdet med gravfeltet.
Det er i tillegg potensial for flatmarksgraver
(graver som ikke er markert på overflaten) i
området.
Carlbergalternativet
Kulturmiljø 4-2 Hestehagen: Her vil traseen
komme ganske nær gravfeltet på oppsiden av
traseen. Det er i tillegg potensial for
flatmarksgraver (graver som ikke er markert på
overflaten) i området.
Nytt kryss ved fv. 119 Larkollveien (KM 4-1 og
KM 4-3): En følge av undergang for
Larkollveien er ny atkomstvei for boligene ved
Larkollveien nord for stasjonen. Den nye
atkomstveien er lagt i faret etter en svært
gammel vei og tangerer fornminner i form av
funn fra steinalder og uavklarte røyser. Ett større
gravfelt ligger like ved mot Dillingveien.
Potensialet for å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner er stort.

Generelt
Fra Carlberg til Såstad ligger traséene på
lettdrevet sandjord i tilknytning til raet. Dette er
jordtyper og områder som ble foretrukket som
bosettingsområder i forhistorisk tid. Potensialet
for ikke-kjente automatisk fredete kulturminner,
spesielt i form av bosettingsspor, er generelt
stort i dette området. I området mellom Værne
kloster og Carlberg, samt Grystad og Dilling er
det gjort flere funn fra steinalder, både klare
bosettingsområder, og ved Dilling stasjon funn
av flint i åkrene rundt. De fleste slike funn fra
steinalder er gjort i områder på mellom 20 og 40
moh. På et tidspunkt i steinalderen gikk fjorden
inn i to bukter på hver side av Værne kloster.
Både tangen som da stakk ut (i dag høydedraget
med Værne kloster), og områdene på hver side
av de to små buktene, inneholder mange funn av
bosettingsområder fra steinalder. Også ved
Krokstad er det steinalderfunn. I hele dette
området er det stort potensial for å finne
steinalderboplasser.
På de fleste gamle gårdene i området er det funn
av gravhauger fra bronsealder/jernalder. På
Carlberg, Dilling og Såstad er det gravhauger og
gravfelt, på Gipsen både gravhaug og
bosettingsspor, og på Rør og Gate er det funnet
bosettingsspor fra bronsealder/jernalder. I disse
områdene er det stort potensial for å finne
ytterligere bosettingsspor. Berørte åkerområder
må undersøkes ved flateavdekking.

Figur 5-19: Fra høyden med Rygge kirke er det fin sikt mot de gamle gårdstunene i raskråningen og
andre høydedrag i landskapet. I bakgrunnen fra venstre Såstad, Bjølsen og Gipsen.
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5.2.4

Oppsummering for ulike
alternativer

Daglinjealternativet
Det viktigste konfliktpunktet ved Daglinjealternativet gjelder undergangen for Dyreveien
ved Carlberg. (KM 3-3). I en trang og kompleks
situasjon møtes jernbanen med den verneverdige
natursteinundergangen,
eldre
ferdselsveier,
Carlbergs godslandskap, et automatisk fredet
gravfelt og Bogslunden naturreservat. Tiltaket
får direkte og indirekte følger for flere viktige
elementer i kulturmiljøet. Elementer som har
stor betydning for områdets kulturhistorie også i
en større sammenheng.
Alternativet har noen mindre konfliktpunkter i
tillegg. Det er sannsynlig at det vil skade
fornminner i Bogslunden (KM 3-2) og ved
Carlberg
vokterovergang.
Ved
Dilling
stasjonsområde (KM 4-3) vil den historiske
kontakten mellom vei, bane og stasjon bli noe
vanskeligere å lese som følge av senking av
Larkollveien og nye atkomstveier. Ved
fabrikkmiljøet Norrøna (KM 2-1) vil nye
atkomstveier endre strukturen i miljøet.
En utvidet jernbane med stivere linjeføring enn
dagens vil påvirke hvordan de historiske
sammenhengene i gårdslandskapet leses. Det
gjelder ved Carlberg der i tillegg eldre
veistrukturer brytes, og i noen grad gjennom
gårdsmiljøene på Dyre (KM 2-3) og over Værne
kloster (KM 3-1).
Utslagsgivende for samlet konsekvensvurdering
er virkningene ved Carlberg. Samlet konsekvens
for Daglinjealternativet vurderes som middels til
stort negativt (– –/– – –)

Carlbergalternativet
Carlbergalternativets viktigste konfliktpunkter
gjelder Dilling stasjonsby og endring av
strukturer i gårdslandskapet på Carlberg.
Viktigst er konflikten med Dilling stasjonsområde (KM 4-3). Alternativet fører til store
strukturelle endringer i stasjonsområdet.
Stasjonen og bebyggelsen rundt er vokst fram i
krysset mellom jernbanen og Larkollveien.
Stasjonsbygningene mister sammenhengen til
den jernbanen de ble bygd ved. I tillegg vil ny
atkomstvei for boliger ligge i en gammel
veikorridor, hvor det også er mulighet for å
skade fornminner.
Konflikten med gårdslandskapet på Carlberg
(KM 3-3) gjelder den nye banens skrå linje som
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skjærer gjennom godslandskapets rettlinjede
eiendoms- og veistrukturer karakteristiske for
”mønstebruket” Carlberg.
Virkningen av å fjerne dagens linje har både
positive og negative sider. I sin tid var jernbanen
et inngrep som stykket opp gårdslandskap, og
det er mulig at historiske sammenhenger ville
kunne
reetableres
uten
jernbanen.
Sammenhengen mellom Værne kloster og
Carlberg kan trolig styrkes ved dette. Det kan
også ha positiv effekt for helheten i
gårdslandskapet på Dyre. Men samtidig har
Smålensbanen slik den ligger nå kulturhistorisk
interesse, det gjelder ikke bare stasjonsbygningene, men også banen som struktur og
bevarte enkeltelementer som natursteinundergangene ved Dyre og Carlberg.
Samlet konsekvens for Carlbergalternativet
vurderes som litt til middels negativt (–/– –).
Avveining
Hensynet til kulturmiljøet Værne kloster og
Carlberg som del av dette, veier tungt i
avveiningen.
Konflikten
som
Daglinjealternativet skaper ved Carlbergundergangen
berører flere viktige elementer som forteller om
den felles kulturhistorien i området. Heller ikke
Carlbergalternativet
er
uten
negative
konsekvenser, med fjerning av den gamle
undergangen som sannsynlig resultat. Men
inngrepet ved Daglinjealternativet er større.
Dilling stasjonsområde er det viktigste
konfliktområdet ved Carlbergalternativet. Det
berører et yngre lag av historien, men like fullt
av stor betydning for området. Men selv om
Carlbergalternativet er mest negativt for Dilling
stasjonområde, vil også Daglinjealternativet
svekke historiske sammenhenger i miljøet
sammenlignet med 0-alternativet.
Begge alternativ får negative konsekvenser for
kulturlandskap og eldre gårdsstrukturer på
Carlberg. Trolig er denne effekten størst ved den
nye linja over Carlberg, men samtidig åpnes en
viss mulighet for reetablering av eldre
sammenhenger der dagens jernbane legges ned.
Hensynet til gamle veistrukturer i området har
konfliktpunkter
ved
begge
alternativ.
Carlberglaternativet bryter en gammel linje
mellom Carlberg og Dilling, og Daglinjealternativet bryter veien som Carlberg vokterstue
lå ved. Den gamle veien mellom Løken og
Dilling opprettholdes med undergang ved begge
alternativ. Selv om Carlbergalterativet inngriper
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Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for Daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Daglinjealternativet
Kulturmiljø

Delområde 1 og 2
Delområde 3

Carlbergalternativet

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten

Intet

0

Intet

0

Middels

Litt negativt

–

Intet

0

KM2-2 Værlevang

Liten

Intet til litt negativt

0

Intet

0

KM2-3 Feste, Dyre

Middels

Litt til middels
negativt

–/– –

Intet til litt positivt.

0

KM3-1 Værne kloster

Stor

Intet til litt negativt

0/–

Litt positivt.

+

KM3-2 Bogslunden

Stor

Litt negativt

–/– –

Intet

0

KM3-3 Carlberg med Ekholt

Stor

Middels til stort
negativt

–––

Litt til middels
negativt

–/– –

KM3-4 Krokstad

Middels

Intet

0

Intet til litt negativt

0/–

KM4-1 Dilling

Middels

Intet til litt negativt

0

Litt negativt

0/–

Stor

Intet

0

Litt negativt

–

Middels

Litt negativt

–

Middels til stort
negativt

––

KM4-4 Løken

Middels til stor

Intet til litt negativt

0

Intet

0

KM4-5 Holter

Liten

Intet

0

Intet

0

KM4-6 Gravhaug Holter/Lyby

Middels

Intet

0

Intet

0

KM4-7 Såstad

Middels

Intet til litt negativt

0/–

Intet til litt negativt

0/–

KM4-8 Holterskogen

Middels

Intet

0

Intet

0

KM1-1 Kleberget
KM2-1 Norrøna

KM4-2 Hestehagen
KM4-3 Dilling stasjonsområde

Delområde 4

Verdi

Samlet konsekvens
Rangering

– –/– – –

–/– –

2

1

Daglinjealternativet: Undergang eller bru ved Festeveien – konsekvens ved begge er ubetydelig (0).
mest i Smålensbanen som kulturminne, har også
Daglinjealternativet negative følger for denne.
Begge alternativ har potensial for å finne ikke
kjente automatisk fredete kulturminner. Trolig er
dette potensialet større ved Carlbergalterntivet.
Med vekt på konflikten ved Carlbergundergangen rangeres Daglinjealternativet som
det dårligste alternativet for fagtemaet.
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5.3 Driftsbanegård
Delområde 5 Rør – Hermannskogen

Figur 5-20: Området for Driftsbanegård H1 sett fra Gon. Fra venstre Lille Rygge, Nordre Rør og
Gate..

5.3.1

Alternativ H1

Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon er lagt
over gårdene Gate, Gon og Eskelund.
KM 5-2 Rør og Gate: I dette miljøet er det først
og fremst Gate som blir berørt, ved at arealer av
gården går inn i anlegget. Nærmest gården,
kommer parkeringsanlegg for biler og
servicebygg. Anlegget kommer på ”baksiden” av
en relativt stor låvebygning og vil kun i mindre
grad påvirke hvordan gårdsanlegget leses i
landskapet. En driftsvei går langs det utbygde
dobbeltsporet i dag. Anlegget blir også synlig fra
tunene på Rør, men i det flate slettelandskapet
får det mindre betydning for visuelle
sammenhenger mellom gårdene. Omfanget
vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten negativ (–).
KM 5-3 Lille Rygge: Driftsbanen vil ligge et
stykke øst for miljøet og bli eksponert mot det i
det flate, åpne jordbrukslandskapet. Det er
vanskelig å se at den kulturhistoriske verdien i et
miljø som karakteriseres av relativt stor
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bygningsmasse og teknisk innhold, blir påvirket
av denne typen anlegg. Det vil ikke endre den
historiske lesbarheten. Omfanget vurderes som
intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor, konsekvensen blir ubetydelig
(0).
KM 5-4 Gon: Gon ligger i dag på en liten
terrasse relativt langt ned i rasiden, med tunet
svært nær dagens bane. Et så stort anlegg kloss
opp i bebyggelsen vil få følger for hvordan
gården oppfattes i landskapet. Tiltaket vil svekke
den
historiske
sammenhengen
mellom
gårdstunet og gårdslandskapet. Omfanget
vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels, konsekvensen blir middels
negativ (– –).
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Figur 5-21: Gon – driftsbanegården vil ligge
langs det meste av jernbanelinja her.

KM 5-6 Eskelund: Eskelund har lignende
beliggenhet som Gon i ralandskapet, men tunene
ligger høyere og lenger unna. Tiltaket vil i noen
grad svekke den historiske sammenhengen
mellom
gårdstunet
og
gårdslandskapet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

KM 5-5 Kroken og Pollen: Brukene ute på den
flate sletta ligger relativt nær den planlagte
driftsbanegården,
men
på
grunn
av
terrengforholdene spiller den mindre rolle for
hvordan brukene oppleves i gårdslandskapet.
Tiltaket vil stort sett ikke endre hvordan de
historiske sammenhengene i landskapet leses.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Verdien er middels, konsekvensen blir liten til
middels negativ (–/– –).

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten, konsekvensen blir ubetydelig
til litt negativ (0/–).
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5.3.2

Alternativ H3

Figur 5-22: Søndre Bjølsen til venstre og Gipsen til høyre, sett fra Rygge kirke. Driftsbanegården vil
følge jernbanen mellom gårdene.
mellom gården og omgivelsene. Omfanget
vurderes som intet til lite negativt.

Delområde 4 Dilling – Rygge kirke

Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Den ligger i synsfeltet for
Rygge kirke.
KM 4-10 Søndre Bjølsen: Driftsbanegården
ligger på store deler av Søndre Bjølsens område.
Tunet ligger noe lenger unna enn på Gipsen,
men den vil like fullt prege gårdens landskap. En
driftsbanegård her vil svekke sammenhengen
mellom gården og omgivelsene. Omfanget
vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels til stor,
konsekvensen blir middels negativ (– –).
KM 4-11 Nordre Bjølsen: Driftsbanegården vil
ligge på deler av Nordre Bjølsens område.
Hovedtunet med den eldre bebyggelsen ligger et
stykke opp i rasiden, med Kureveien og dagens
utbygde dobbeltspor med ny veiundergang
skiller i dag tunet og det foreslåtte området
Bebyggelsen nærmest er bygd opp etter siste
krig og har mindre interesse. Tiltaket vil stort
sett ikke endre den historiske sammenhengen
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Figur 5-23: Nordre Bjølsen sett fra Søndre
Bjølsen. Driftsbaneområdet vil ligge til høyre for
jernbanebrua.
KM 4-12 Gipsen: Jernbanen deler i dag Gipsens
gårdsområde og ligger like under gårdstunet. En
driftsbanegård i tillegg like ved tunområdet vil i
vesentlig grad endre landskapet gården er en del
av. Tiltaket vil svekke sammenhengen mellom
gårdstun og landskap og redusere forståelsen og
opplevelsen av hvordan de gamle gårdene ble
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lokalisert i ralandskapet. Omfanget vurderes som
middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
middels til stor negativ (– –/– – – ).

KM 4-14 Vold: Driftsbanegården ligger også på
deler av Volds gårdsområde. Tunet ligger flatere
i landskapet og eksponeres ikke i samme grad
for tiltaket. Men et slikt anlegg vil like fullt
prege gårdens landskap. Tiltaket vil i noen grad
svekke sammenhengen mellom gården og
omgivelsene. Omfanget vurderes som lite,
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir liten negativ (–).

Figur 5-24: Driftsbanegårdsområdet ved Gipsen
sett fra sør.

KM 4-15 Voldskogen: Anlegget vil i hovedsak
ligge nord for undergangen til Vold og på
motsatt side av jernbanen og miljøet. En større
trafostasjon ligger mellom miljøet og det
foreslåtte anlegget. Tiltaket vil stort sett ikke
endre sammenhengen til omgivelsene. Omfanget
vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er vurdert som middels, konsekvensen
blir ubetydelig (0).

5.3.3
Figur 5-25: Gipsen sett fra fyllingen like sør for
veiundergangen.
KM 4-13 Rygge kirke: Rygge kirke blir ikke
direkte berørt av driftsbanen, men de nevnte
gårder over er viktige og tradisjonelle elementer
i synsfeltet fra kirken og er sammen med denne
elementer i et svært gammelt landskapsbilde.
Tiltaket vil bli synlig fra deler av kirkemiljøet.
Hvor mye vil være avhengig av utforming, bl.a.
vil belysningen spille en rolle for hvor eksponert
det blir fra kirken. Imidlertid utgjør også dagens
bane en viss barriere i det samme området.
Tiltaket vil i noen grad forsterke denne og
ytterligere svekke historiske sammenhenger
mellom kulturmiljøer. Omfanget vurderes som
lite, negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Vurdering av potensial for ikkekjente automatisk fredete
kulturminner

Innenfor de områdene som kan bli direkte berørt
av tiltaket, er det ikke direkte konflikt med
kjente automatisk fredete kulturminner.
På de fleste gamle gårdene i området er det funn
av gravhauger fra bronsealder/jernalder.
På Gipsen er det både gravhaug og
bosettingsspor, og på Rør og Gate er det funnet
bosettingsspor fra bronsealder/jernalder. I disse
områdene er det stort potensial for å finne
ytterligere bosettingsspor. Berørte åkerområder
må undersøkes ved flateavdekking.
Det er kun foretatt potensialvurdering for ikkekjente automatisk fredete kulturminner langs de
aktuelle traséene.

Stort
positivt

Verdien er vurdert som stor, konsekvensen blir
liten til middels negativ (–/– –).
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Tabell 5-2: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård H1 og H3
Driftsbanegård H1

Delområde 4

Kulturmiljø

Delområde 5

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

KM4-10 Søndre Bjølsen

Middels

Middels
negativt

––

KM4-11 Nordre Bjølsen

Middels

Intet til litt
negativt

0/–

KM4-12 Gipsen

Stor

Middels
negativt

– –/– – –

KM4-13 Rygge kirke

Stor

Litt negativt

–/– –

KM4-14 Vold

Middels

Litt negativt

–

KM4-15 Voldskogen

Middels

Intet

0

KM5-1 Rygge stasjon

Stor

Intet

0

KM5-2 Rør, Gate

Middels

Litt negativt

–

KM5-3 Lille Rygge

Stor

Intet

0

Middels

Middels

––

KM5-5 Kroken, Pollen

Liten til middels

Litt negativt

0/–

KM5-6 Eskelund

Liten til middels

Litt negativt

–/– –

Middels

Intet

0

KM5-4 Gon

5.3.4

Verdi

Driftsbanegård H3

KM5-7 Hermannskogen
Samlet konsekvens

–

––

Rangering

1

2

Oppsummering for ulike
alternativer

Alternativ H1
Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon berører
gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget
ligger svært nær tunet på Gon, er dette det
viktigste konfliktpunktet her. Konflikten gjelder
hvordan tiltaket svekker sammenhengen mellom
gårdsbebyggelsen og et gammelt gårdslandskap.
Alternativ H3
Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Anlegget vil endre landskapet
gårdene er en del av og svekke sammenhengen
mellom gårdstun og et gammelt kulturlandskap.
Den får også indirekte konsekvenser for miljøet
rundt Rygge kirke. Størst er konflikten med
Gipsen, men siden disse gårdene oppleves i
sammenheng, får tiltaket negative konsekvenser
for et helhetlig miljø øst for Rygge kirke.
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Avveining
Konflikten ved begge anlegg gjelder den
historiske lesbarheten i hvordan de gamle
gårdene ble lokalisert i ralandskapet og hvordan
sammenhengen mellom dem oppleves. Begge
anlegg vil svekke sammenhengen mellom
gårdstun og landskap. Konfliktpunktene ved H3
er flere og større, i tillegg til at det berører et av
de viktigste historiske tyngdepunktene i området
– Rygge kirke. Konflikten ved Gon er av en mer
lokal karakter
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5.4 Avbøtende tiltak
Miljøoppfølgingsprogram
Før arbeidet settes i gang, bør det lages et
miljøoppfølgingsprogram i samarbeid med
kulturvernmyndighetene for hvordan man skal
håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket,
både i anleggsfasen og etterpå.
Dokumentasjon og flytting
Kulturminner som blir sterkt berørt, bør
dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for
dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger
av type kulturminne, og bør avklares med
kulturvernmyndighetene i miljøoppfølgingsprogrammet.
Hensyntaking til Smålensbanen som
kulturminne
Smålensbanen fra 1879 har kulturhistorisk
interesse. Den har generert bebyggelse og virket
inn på veistrukturen i området. De viktigste
kulturminnene som er direkte knyttet til den i
undersøkelsesområdet er stasjonsbygningene på
Dilling (og Rygge) og undergangene ved Dyre
og Carlberg (de registrerte vokterboligene i
området er revet). Ved Carlbergalternativet blir
store strekninger av eksisterende spor
overflødig. Den historiske lesbarheten av
utviklingen etter 1879 blir svekket når banen
forsvinner. Det bør vurderes om den helt eller
delvis kan utnyttes til formål som bevarer
lesbarheten. Det har vært framme forslag om
gang/sykkelvei mellom Dilling og Carlberg.
Situasjonen ved Dilling stasjon og de gamle
undergangene må særlig utredes. Dette bør være
et tema for miljøoppfølgingsprogrammet.

automatisk fredete kulturminner, se kapittelet
om potensialvurderinger.

5.6 Oppfølgende
undersøkelser
Undersøkelsesplikten
Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor
man kan forvente å finne ikke kjente automatisk
fredete
kulturminner.
De
arkeologiske
undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen
oppfyller
ikke
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §
9. Det må foretas mer finmaskete undersøkelser i
forbindelse med reguleringsplanen. Det gjelder
også områder som vil bli berørt under
anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke
om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det
medføre krav om at det foretas arkeologiske
utgravinger av de kulturminnene som blir berørt.

5.5 Usikkerhet
Usikkerhet knyttet til behovet for geotekniske
tiltak langs Festestranda innebærer en vesentlig
usikkerhet ved omfangs- og konsekvensvurderingene ved Daglinjealternativet.
Det er usikkerhet knyttet til arealdisponeringen
av området for eksisterende spor. Smålensbanen
har som nevnt foran kulturhistorisk interesse.
Hva som skjer med den og kulturminner knyttet
til den, vil ha betydning for den samlede
omfangs- og konsekvensvurderingene for
Carlbergalternativet.
En viktig usikkerhet i vurderingene er knyttet til
hvor sannsynlig det er å finne ikke-kjente
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