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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har
gitt premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med
samordnet planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 04.09.2017 etter offentlig ettersyn i perioden10.11.2016 til 10.01.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre
planlegging. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon.
Samtlige plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring. Det er utarbeidet egne
rapporter for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres
som kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For
omtale av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og
Høgkastet, vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss.
Foreliggende rapport omhandler tema kulturminner og kulturmiljø. Rapporten presenterer foreliggende
kunnskap om viktige områder for kulturminner og kulturmiljø, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke
forholdene for kulturminner og kulturmiljø i utredningsområdet.
Utredningsområdet, som er området som omfattes av utredningen og inngår i analysene, er inndelt i
seks delområder og temarapporten er bygget opp med utgangspunkt i denne inndelingen:







Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien / Hønefoss

I området Kjellerberget – Helgelandsmoen er det to alternative planforslag, ett med kryss på
Helgelandsmoen mellom ny E16 og Gomnesveien og et uten kryss. Også på strekningen
Helgelandsmoen – Prestemoen er det to planalternativer. Det ene har lang bru over hele Mælingen,
mens det andre har fylling i kombinasjon med to bruer. Alle alternativ er utredet og beskrevet på
samme nivå som strekninger der det kun er ett planforslag.

Sandvika, 9.2.2018
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SAMMENDRAG
Grunnlag
Tema kulturminner og kulturmiljøer er utredet i henhold til metodikk for konsekvensutredninger i
Statens vegvesens håndbok V712. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-2003) om
«Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar», har vært veiledende i vurderingene.
Plan- og influensområdet strekker seg fra Sandvika ved Viken-området på kysten til Hønefoss i
Ringerike. Disse to sonene, den ene ved sjøen, den andre en innlandssone med omfattende sjøveier,
har ulik historie fra steinalder opp til nåtid, men har vært forbundet over Krokskogen. Områdene er rike
på kulturminner fra steinalder opp til nåtid, og områdenes kulturhistorie er periodevis av stor nasjonal
betydning.
Metoden for vurdering av ikke prissatte konsekvenser er i korte trekk en tre-trinns prosedyre:
 Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av verdier i tiltaksområdet i alternativ 0.
 Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket i negativ
eller positiv grad.
 Trinn 3: Konsekvens. Denne uttrykkes som et forhold mellom verdi og omfang.
For en mer utdypende beskrivelse av metoden vises det til håndbok V712 kap. 6.2.
I det samlede området er det skilt ut 34 kulturmiljøer som er vurdert hver for seg med hensyn til verdi,
omfang (tiltakets virkning) og konsekvens. Det er utarbeidet temakart for hele strekningen som viser
geografisk plassering av de 34 kulturmiljøene, samt områdenes verdi og enkeltlokaliteter innenfor
disse.
Denne utredningen er en sammenfatning av de opplysninger det er offentlig tilgang på for kjente
kulturminner og -miljø i utredningsområdet, deriblant en rekke tidligere utredninger av jernbane og vei i
dette området. Området er befart. Pågående arkeologiske registeringer er fortløpende innarbeidet i
utredningen.
Planområdet er delt inn i sekst utredningsstrekninger:

-

Jernbanetunnel Jong - Sundvollen
Dagsone Sundvollen - Kroksund
Tunneler Kroksund - Kjellerberget
Kjellerberget - Helgelandsmoen
Helgelandsmoen - Prestemoen
Prestemoen - Veien/Hønefoss

Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Strekningen går fra tettbyggelsen ved Jong vest for Sandvika i Bærum kommune, frem til tettstedet
Sundvollen i Hole kommune. Innenfor delstrekningen er det definert 12 kulturmiljø. Kulturmiljøene av
stor verdi er knyttet til store gårdsbruk sør i området, som Jong, Bjerke og Ringi, tilknyttet
Tanumplatået. Disse storgårdene har en rekke varierte kulturminner tilbake til steinalderen, og
fremstår som helhetlige miljø med stor tidsdybde. Nordover over Krokskogen er kulturminneverdiene
lavere, med spor av yngre og mer marginale driftsformer, med husmanns- og finneplasser. Her vises
det hvordan jordbruk og etter hvert industri i sør har gitt ringvirkninger for ressursutnyttelse nordover
mot Ringerike. Delstrekningen dekker eldre ferdselsårer fra kysten til Ringerike over Krokskogen og
spor av dette er bevart fra ulike perioder.
Konsekvenser
Med unntak av portaler, tverrslag og permanente rømningsveier går banen i tunnel på strekningen og
tiltakene i planen har derfor i liten grad varige konsekvenser for kulturmiljø. Tunneltverrslag,
masselagringsområder, anleggsveier og riggområder unngår i stor grad direkte konflikt med de
definerte miljøene. Inngrep i miljøenes randsoner, nærføring og visuell virkning er ikke vurdert høyere
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enn lite til middels negativt omfang. Konsekvensene kan først og fremst knyttes til indirekte/visuell
påvirkning ved etablering av tverrslag og tilkomstveg på Jong – Bjørnegård, Ås – Reverud, Bjerke –
Ringi, Rustan og Avtjerna, samt permanent masselagring sør for Skogen - Niskinn og nord fjor
Fjulsrudkleiva. Et fåtall kulturminnelokaliteter fra nyere til vil bli ødelagt av tiltaket. Det er lagt vekt på å
unngå større omfang i de mest verdifulle områdene, og negativ konsekvens overskrider ikke liten til
middels for noen av kulturmiljøene på strekningen. Samlet konsekvens for strekningen vurderes til
liten negativ for kulturmiljø (-).
Betydelig anleggsvirksomhet på Jong, Reverud, Ringi, Rustan og Avtjerna vil gi midlertidig negativ
påvirkning for kulturmiljø.

Dagsone Sundvollen - Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området dekker begge sider av Kroksundet i Hole kommune, samt kystlinjen vestover mot Storøya.
Sundvollen og Kroksund danner et samferdselshistorisk viktig kulturmiljø med et svært variert
kulturminnetilfang med kulturminner fra steinalder til nyere tid. En rekke automatisk fredete
kulturminner er nylig registrert her, som del av dette planarbeidet. Miljøet har tilknytning til Krokkleiva
med den fredete Bergenske kongevei og de historisk kjente utsiktspunktene Kongens-, Dronningensog Kronprinsens utsikt over Ringerike. Disse to miljøene er vurdert til stor verdi. Områdene har
historisk betydning som ferdselsknutepunkt i lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Rørvik/Tyriheim
og Elstangen vest for Sundvollen har ulike kulturminneverdier som steinalderboplasser og gårdstun,
samlet vurdert til lavere verdi.
Konsekvenser
Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. Negative konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte konflikt ved
etablering av bane, stasjonsområde, masselagring, jernbanebru og vegbru over sundet.
Konsekvensene av det samlede tiltaket er mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved
Sundvollen/Kroksund, vurdert til stor negativ konsekvens. For kulturmiljøene ved Rørvik/Tyriheim og
Elstangen/Kuskeplassen er konsekvensene betydelig lavere. For Krokkleiva/Kleivstua er indirekte og
visuell påvirkning vurdert til liten negativ konsekvens. I samlet vurdering er likevel konflikten med
kulturmiljø med høyest verdi på strekningen vektlagt. Samlet konsekvens for strekningen vurderes til
middels til stor negativ for kulturmiljø (--/---).
I anleggsfasen, med betydelig anleggsvirksomhet på Sundvollen og Kroksund, vil opplevelsesverdien
knyttet til kulturminner og kulturmiljø bli betydelig redusert. Den negative påvirkningen vil være i form
av visuell påvirkning, støybelastning og støv knyttet til anleggstrafikk, samt midlertidige riggområder,
anleggsveger og masselagringsområder.

Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter nasjonalt viktige kulturhistoriske jordbrukslandskap, her samlet i to kulturmiljø rundt
gårdene Gjesval/Fekjær og Løken/Viksenga, som dekker store deler av delstrekningen. Begge
miljøene omfatter verneverdige tun og bygningsmiljø, med tilknyttede husmannsplasser.
Jordbrukslandskapets tidsdybde vises gjennom gjenstandsfunn og automatisk fredete kulturminner,
deriblant gravfelt. Begge kulturmiljøene er vurdert til stor verdi.
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Konsekvenser
Tiltaket på strekningen er i hovedsak lagt i berg/løsmassetunnel, og gir derfor i liten grad negative
konsekvenser for kulturmiljøet. Konsekvensene knyttes først og fremst til direkte konflikt med
automatisk fredete kulturminner under flat mark påvist ved fylkeskommunens registreringer. I mindre
grad blir det indirekte/visuell påvirkning av kulturmiljø og kulturlandskap ved etablering av
løsmassetunneler og tverrslag på Gjesval – Fekjær og Løken – Viksenga. Terrenget på Smiujordet blir
etter tilbakeføringen 2-3 meter høyere enn i dag. Visuelt endrer dette kulturmiljøet og kulturlandskapet
noe. Samlet konsekvens for denne strekningen vurderes til middels negativ for kulturmiljø (--).

Kjellerberget – Helgelandsmoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Delstrekningen begynner ved Kjellerberget og går nordover gjennom en skogskorridor til
Helgelandsmoen. Det er definert tre ulike kulturmiljø på denne strekningen. I sør ligger Kjellerberget
med ulike kulturminner som gårdstun, husmannsplasser, kullgropfelt og gravminner.
Flere av minnene ligger oppå berget. Dette miljøet er utvidet østover til Stein gård, som ligger innenfor
det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet Steinsletta, for å fange opp oppgradering av Selteveien og
påkoblingen til Holeveien. I klimaverneskogen nordover er det gjennom arkeologiske registeringer
nylig påvist en rekke automatisk fredete kulturminner, hvorav de viktigste er gravminner og et
jernvinneanlegg. I nord dekker delstrekningen søndre del av kulturmiljøet Helgelandsmoen, en eldre
militærleir med enkelte fredete og en rekke verneverdige bygninger. Av metodiske hensyn regnes hele
dette miljøet inn under denne delstrekningen. De tre miljøene er av ulik karakter, alle vurdert til stor
verdi.
Konsekvenser
Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø, med størst konsekvenser for
nyregistrerte automatisk fredete kulturminner knyttet til kulturmiljøet ved Svingerudveien. De negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø ved Kjellerberget/Stein gård og Helgelandsmoen er i
hovedsak knyttet til indirekte/visuell påvirkning og nærføring ved etablering av bane og veg. Tiltak
langs Selteveien og frem til Holeveien med opphøyet vei og opphøyet rundkjøring ved Stein gård
griper inn i jordbrukslandskapet på Steinsletta og strukturerer dette på en ny måte. Ettersom
Steinsletta er et av 32 nasjonalt utvalgte kulturlandskap må tiltakets visuelle konsekvenser vektlegges
mer her enn i andre områder. Konsekvensene av det samlede tiltaket er mest negativt for kulturmiljø
med stor verdi ved Svingerudveien. Men det er i planprosessen gjort en avveiing mellom kulturmiljøet
på Helgelandsmoen og Svingerudveien, hvor en ved Svingerudveien gjennom utgraving av
automatisk fredete kulturminner kan sikre kunnskapsverdien, for i minst mulig grad berøre
kulturhistoriske bygninger og anlegg på Helgelandsmoen militærleir. Samlet konsekvens for
strekningen vurderes til middels til stor negativ for kulturmiljø (--/---).
Anleggsvirksomhet gjennom kulturmiljøene vil redusere opplevelsesverdien av kulturminnelokaliteter
midlertidig.

Helgelandsmoen – Prestemoen
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Fra sør omfatter området deler av den gamle Helgelandsmoen militærleir, men konsekvenser for dette
kulturmiljøet regnes til foregående strekning. I denne delstrekningen krysses Storelva og
meanderlandskapet opp til det høyereliggende skogkledde landskapet på Prestemoen. I Korsdalen er
det jordbrukslandskap med kulturhistoriske verdier som tun og husmannsplasser, som samlet er
vurdert til liten verdi. Med lignende verdier, samt nylig registrerte automatisk fredete kulturminner, er
Mælingen vurdert til middels verdi. På Prestemoen er det automatisk fredete kulturminner i form av
fangstanlegg og det er funnet ulike spor fra steinalder, middelalder og nyere tid, som samlet er vurdert
å utgjøre et miljø med middels verdi.
Konsekvenser
På denne strekningen er det vurdert to alternativer i samme trasé, men med ulik høyde og brulengde.
Alternativ A har tre parallelle, sammenhengende bruer som spenner over hele Storelva og Mælingen
fra Helgelandsmoen til Prestemoen, og et høyt linjeprofil. Alternativ B er delt opp i to brusekvenser
med fylling på Mælingen, og ligger noe lavere.
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Alternativ B berører bare marginalt flere av de nyregistrerte kulturminnelokalitetene på Melingen enn
alternativ A. De to alternativene har tilnærmet lik konsekvens for kulturmiljøet, og gir ikke forskjell i
samlet vurdering av alternativene. Kulturmiljøene nord for Storelva har relativt lav verdi. Samlet
konsekvens på delstrekningen – for begge alternativer – er vurdert til liten til middels negativ (-/--).
I anleggsfasen vil opplevelsesverdien av kulturmiljøene midlertidig bli ytterligere redusert.

Prestemoen – Veien / Hønefoss
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Området omfatter i hovedsak landbruks- og skogsområder vest for tettbebyggelsen i Hønefoss, samt
dagens E16 og Bergensbanen gjennom Hønefoss by. I området er det et svært variert
kulturminnetilfang, som er delt inn i 10 ulike miljø. Fire av miljøene er vurdert til stor verdi. Det store
gravfeltet på Veien viser sporene av en opprinnelig storgård fra før vår tidsregning, og var Ringerikes
gamle maktsentrum som gradvis forskjøv seg sørover mot Hole gjennom jernalderen. Hønefoss har
verdifull verneverdig bebyggelse vurdert til stor nasjonal kulturhistorisk verdi. Hønefoss stasjon er et
kulturhistorisk miljø med autentisk bygningsmiljø fra åpningen av Bergensbanen. Stasjonsområdet og
Begna bru er vurdert til å ha særlig stor kulturhistorisk verdi. Gang- og sykkelvegen langs
Soknedalsveien, fra Hønefoss stasjon og opp til Veien kulturminnepark med avgreining til Veien skole
er fredet. Videre er det i området jordbrukslandskap med gamle strukturer, både storgårder og
husmannsplasser, samt ulike kulturminneverdier av ulik alder. På mange måter er disse knyttet til de
nevnte sentrumsområder som er gitt stor verdi, men fremstår som mer løsrevet og er generelt gitt
lavere verdier, hhv liten og middels.
Konsekvenser
Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. De negative konsekvensene
for kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte konflikt ved
etablering av veg, bane, stasjonsområder og masselagring. Konsekvensene av det samlede tiltaket er
mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved Hønefoss stasjon og Veien kulturminnepark. Det
kulturhistoriske stasjonsområdet blir i stor grad forringet og ødelagt. For Veien kulturminnepark er det
bare en mindre direkte konflikt med nylig påvist kulturminnelokalitet innenfor kulturmiljøet, men større
negative konsekvenser av tiltaket som følge av nærføring til fornminneområder og formidlingssenter
med stor kulturhistorisk verdi. For de andre kulturmiljøene er verdien lavere og konsekvensene
betydelig mindre. I samlet vurdering er likevel konflikten med kulturmiljø med høyest verdi på
strekningen vektlagt. Samlet konsekvens for strekningen vurderes til stor negativ for kulturmiljø (---).
Særlig for Veien kulturminnepark vil anleggsfasen medføre negative konsekvenser ut over det
permanente tiltaket. Her ligger et av Buskeruds viktigste kulturmiljøer som er tilrettelagt for formidling
og opplevelser. Men også Veien gård, Sørum og Hønefoss stasjon blir betydelig negativt påvirket i
anleggsfasen. Den negative påvirkningen vil være i form av visuell påvirkning, støybelastning og støv.

Sammenstilling
Tiltaket strekker seg fra Sandvika til Hønefoss, med stor variasjon i konsekvenser for kulturmiljø. For
den ene delstrekningen med tunnel, Jong - Sundvollen, samt delstrekningen HelgelandsmoenPrestemoen med relativt lave kulturminneverdier, vurderes konsekvensene for kulturmiljø til liten
negativ og liten til middels negativ. Tunnelstrekningen Kroksund - Kjellerberget er vurdert til middels
negativ konsekvens. Kulturmiljø vil bli berørt i mindre grad, men cut-and-cover for tunnel vil komme i
konflikt med en rekke automatisk fredete kulturminner som nylig er registrert, som del av dette
planarbeidet.
For de resterende strekningene vurderes konsekvensen til middels-stor og stor negativ. Dette skyldes
i hovedsak stor konflikt med enkelte kulturmiljøer med stor verdi, først og fremst miljøet Sundvollen Kroksund og Hønefoss stasjon. Tiltaket medfører store endringer i disse to miljøene, og kulturminner
vil i stor grad bli ødelagt eller fjernet. På Sundvollen - Kroksund er konsekvensene knyttet til det store
omfanget av tiltaket, i hovedsak vegbru, jernbanebru og utfylling for framtidig tettstedsutvikling på
Sundvollen. På Hønefoss stasjon er konsekvensene knyttet til total ombygging av stasjonen.
Konflikten er ikke fullt så stor for miljøet Helgelandsmoen. Der blir sammenhengen i miljøet brutt, men
det verneverdige bygningsmiljøet bevart. Sør for Helgelandsmoen, ved Svingerudveien, vil automatisk
fredete kulturminner gå tapt. Også dette har stor negativ konsekvens, men er tillagt mindre vekt i
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samlet vurdering siden kunnskapsverdien her kan sikres gjennom utgraving. Tiltaket har også middels
negativ konsekvens for miljø av stor verdi, som Veien, og inngrep i det nasjonalt utvalgte
kulturlandskapet Steinsletta er vurdert til middels-stor negativ konsekvens.
Tiltaket finner sted i et kulturlandskap med store, og til dels svært store, kulturminneverdier. Plan- og
influensområde inngår i, og grenser mot, områder av nasjonal betydning som viktige kulturlandskap.
Ringerike og Steinsletta har kulturminneverdier av nasjonal betydning. Selv om det i planprosessen
har vært lagt ned mye arbeid i optimalisering av tiltaket i forhold til kulturminner, er det vanskelig å
unngå store konflikter med kulturminneverdier i noen av miljøene. Med andre ord vil det være å
forvente at store samferdselstiltak gjennom Hole og Ringerike vil gi store negative konsekvenser.
Dagens E16 antas å få redusert trafikk på strekningen Vik - Hvervenmoen og som følge av dette
reduseres støybelastning på kulturminner og kulturmiljø. Ut over tiltakene langs Selteveien og ved
Stein gård vil det ikke skje tiltak på dagens E16. Omfanget av redusert trafikkbelastning og støy er
vurdert til lite positivt.
Samlet sett er ulikhetene mellom alternativ A og B på Mælingen og med og uten kryssløsning på
Helgelandsmoen så ubetydelige at dette ikke gir utslag på samlet konsekvens.
Samlet konsekvens for tiltaket vurderes til middels til stor negativ (--/---).

Utredningsområde
Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

Konsekvens
Liten negativ (-)

Dagsone Sundvollen – Kroksund

Middels - stor negativ (- - / - - -)

Tunneler Kroksund - Kjellerberget

Middels negativ (- -)

Kjellerberget – Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen

Med kryss på
Helgelandsmoen:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)
Alternativ B:
Liten - middels negativ
(- / - -)

Uten kryss på
Helgelandsmoen:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)
Alternativ B:
Liten - middels negativ
(- / - -)

Prestemoen – Veien / Hønefoss

Stor negativ (- - -)

Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

Liten positiv (+)

Samlet konsekvens for kulturminner og
kulturmiljø

Alternativ A:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)

Alternativ B:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
1.1

Tunnelstrekning Jong – Sundvollen

Jernbanetunnel og servicetunnel
Det planlegges jernbanetunnel med dobbeltspor og parallell rømnings- og servicetunnel fra Jong til
Sundvollen.
Tunnelene går fra avgreining fra Askerbanen på Jong i kurve mot nord under Tanumåsen. Deretter
mot Holo og nordover, før de går inn i kurve vestover mot Sundvollen. Avgreining fra Askerbanen skjer
i berg inne i Tanumtunnelen og synlige tiltak i dagen er kun i forbindelse med atkomsttunneler,
riggområder og massehåndtering.
Atkomsttunneler og riggområder
Det planlegges 7 atkomsttunneler for driving av tunnelene, transport av masser og byggematerialer,
samt for permanent drift. Ved atkomsttunnelene etableres midlertidige rigg- og anleggsområder. Fra
tunneldriften tas det ut ca. 4,6 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelene.
Riggområdene ved atkomsttunnelene vil omfatte nødvendige fasiliteter for tunneldriften og drift av
anlegget for øvrig, herunder blant annet lagring av anleggsutstyr, verkstedhaller, mellomlagring av
masser, kontor/boligrigger mv.
Riggområder som ikke reguleres til annen permanent bruk, istandsettes til tidligere bruk og
arealformål etter gjennomføring av anlegget.
Atkomsttunneler som bygges for permanent drift
Atkomsttunneler ved Jong, Reverud, Avtjerna og Sundvollen blir permanente atkomster til
hovedtunnelen med tilhørende atkomst fra offentlig veg, parkering og tunnelportaler.
Ved Jong planlegges permanent atkomstveg fra Lars Jongs vei til fire trafoer som plasseres inn i en
skjæring langs med Lars Jongs vei og ved siden av atkomsttunnel. Tunnelportal får lukket port og det
planlegges bygd forstøtningsmur i bakkant av trafoer inn i skråning. Atkomsttunnelen er permanent
rømningsveg. Riggområdet størrelse er på ca. 70 dekar. Det planlegges anleggsatkomst fra
Slependveien sør for Jongsalléen.

Figur 1-1 Illustrasjon av riggområde Jong. Utsnittet viser reguleringsplanens formålsflater over
eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets planlagte avgrensning. Brun formålsflate
viser permanent banegrunn. Kryss mellom Tanumveien og Slependveien nede til høyre,
idrettsanleggene på Bjørnegård og Bjørnegård skole sentralt i bildet.
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Ved Reverud planlegges det riggområde på ca. 30 daa. For å unngå kryssing mellom gang- og
sykkeltrafikk og anleggstrafikk, planlegges ny gang- og sykkelveg langs Tanumveien mellom busstopp
på Reverud og Reverudåsen. Atkomsttunnel på Reverud får permanent atkomst fra Tanumveien. Det
planlegges uttak av ca. 0,5 millioner m³ fast berg gjennom atkomsttunnelen.

Figur 1-2 Illustrasjon av atkomsttunnel og riggområde på Åsjordet ved Reverud. Utsnittet viser
reguleringsplanens formålsflater over eksisterende arealbruk (flyfoto). Rød strek viser riggområdets
planlagte avgrensning. Brun formålsflate viser permanent banegrunn. Tanumveien øst-vest i sør.
Rigg- og anleggsområde ved atkomsttunnel er markert med rød linje.
Ved Avtjerna reguleres to alternative, permanente atkomsttunneler med tilhørende riggområder for
drift av tunnel. Utenfor tunnelportalen planlegges et ca. 500 m² stort område som beredskapsplass for
jernbanetunnelen, samt feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til beredskapsplassen.
Riggområdet for tunneldriften er ca. 15 daa, men dette inngår i et større sammenhengende rigg- og
anleggsområde på ca. 780 dekar som inkluderer arealer for midlertidig og permanent lagring av
masser, produksjon av byggeråstoff og knusing av stein.
Permanent atkomsttunnel på Sundvollen omtales nærmere under kapittel 1.3
Atkomsttunneler som lukkes etter anleggsperioden
Atkomsttunnelene ved Kattås, Rustan og Høgås er ikke driftsatkomster inn i hovedtunnel, og lukkes
etter anleggsperioden.
Ved Kattås, vest for Ringiåsen, planlegges midlertidig atkomsttunnel med tilhørende riggområde på
ca. 25 daa. Skogsterrenget fylles opp ved etablering av riggområdet. Anleggsområdet legges over
bekkeløp (Skvallerbekken) og denne krysses av anleggsatkomst. Bekken åpnes igjen ved avslutning
av anlegget. Turveg langs Vestmarkveien holdes åpen i anleggsperioden.
Ved Rustan planlegges midlertidig atkomsttunnel mellom gårdene Søndre Ulbråten og Bakken. Det
planlegges permanent atkomstveg inn til portal og atkomstport inn i tunnel for drift av trafoer plassert i
tunnel nær tunnelpåhugg. Et riggområde på ca. 30 daa planlegges delvis på dyrka mark og delvis ved
at en kolle fjernes. Arealet opparbeides til landbruksformål etter anleggsdrift. Atkomst til
gårdsbebyggelse på Bakken legges om permanent over atkomsttunnel.
Ved Høgås planlegges midlertidig atkomsttunnel og riggområde i området sør for eksisterende
skytebane. Atkomstveg i Nordlandsdalen fra E16 frem til skytebanen ved Høgås oppgraderes
permanent og flyttes noe inn mot skytebanen. Tilkomst til skytebanen skal opprettholdes i
anleggsperioden. Riggområdet har et areal på ca. 25 dekar.
Masselagring
Masselagringsområder tilpasses omkringliggende landskap, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig
arealbruk etter gjennomføring av fylling.
Masselager Brenna
Det planlegges masselager på Brenna, beliggende inn mot markagrensa. Beregnet fyllingsvolum er
ca. 600 000 m³. Terrenget i området faller mot vest og nord, fra ca. kote +260 meter i sørøst til ca.
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kote +225 meter i sørvest. Atkomst til masselagringsområdet planlegges via Brenna gårdsvei, som
må oppgraderes og utvides. Maksimal fyllingshøyde er kote +260 og den illustrerte fyllingen har en
maksimal høyde på oppfylling av terreng på ca. 25 meter. Areal avsatt til masselagringsområde med
tilhørende funksjoner er ca. 92 daa.
Masselager Avtjerna
Innenfor området planlegges det permanent masselager. Området er delt inn i fire delområder. Den
totale utstrekningen av området er ca. 780 daa. Skogsterrenget i området er skrånende ned mot
sørvest mellom dagens E16 og et markert sprang i terrenget mot nordøst. Området har antatt samlet
kapasitet på 6,4 millioner m³ masser for permanent lagring og gjenvinning, fordelt på fire delområder
som vist i figur 4.7:
- Delområde 1: Maksimal fyllingshøyde kote +343 meter, fyllingsvolum ca. 200 000 m³.
- Delområde 2: Maksimal fyllingshøyde kote +353 meter, fyllingsvolum ca. 2 000 000 m³.
- Delområde 3: Maksimal fyllingshøyde kote +330 meter, fyllingsvolum ca. 1 700 000 m³.
- Delområde 4: Maksimal fyllingshøyde kote +352 meter, fyllingsvolum ca. 2 500 000 m³.
Fyllingshøyde over dagens terreng er inntil ca. 40 meter på illustrasjonen i figur 1.3. Dette gjelder
innenfor delområde 2 og 4.

1
2

3

4

Figur 1-3 Illustrasjon av mulig utforming av masselager ved Lorangmyr/Avtjerna. Planlagt E16 BjørumSkaret går inn i tunnel nederst i bildet. Regulert område til masselager omfatter det røde arealet rundt
fyllingsområdene som fremgår av figuren, mens de fire grønne områdene illustrerer oppfylt terreng.
Illustrerte fyllingsvolumer innebærer oppfylling av terreng med 6,4 millioner m³ lagrede masser
Masselager Brakamyr
På Brakamyr, nordvest for tettbebyggelsen på Sollihøgda, planlegges et masselagringsområde med
kapasitet på ca. 500 000 m³. Store deler av området er disponert til masselagringsområde i
Kommunedelplan for Sollihøgda, vedtatt av Hole kommune 3. april 2017.
Terrenget i området ligger i hovedsak mellom kote+ 280 og 320, og danner et daldrag mot sørvest.
Anleggsområdet har et areal på ca. 120 dekar og omfatter masselagring og arealer til vannhåndtering.
Der er planlagt med en maksimal fyllingshøyde opp til kote +330 meter.
Masselager Nordlandsdalen
Utenfor Markagrensen, langs atkomstveg til Høgås, planlegges permanent masselager i daldraget.
Oppfyllingen berører Nordlandsbekken, som må legges om øst for masselagringsområdet eller over
masselagringsområdet. Beregnet fyllingsvolum ca. 850 000 m³ over et areal på ca. 65 dekar.
Maksimal fyllingshøyde er kote +370 meter.
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Dagsone Sundvollen-Kroksund

Veg
Ny E16 ligger på terreng fra Høgkastet til Rørvik, og ligger delvis på innsiden av dagens E16. Mellom
Elstangen og Rørvik planlegges nytt toplanskryss med kobling til eksisterende fylkesveg 155
Utstranda og eksisterende E16 mot Sundvollen. Løsningen medfører en del bergskjæringer på
østsiden av E16. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i tilknytning til kryss.
Reguleringsplanen omfatter også utfylling ut i Tyrifjorden og etablering av ny strandlinje fra Elstangen
og forbi landkar for ny bru over Kroksund. Strandlinja etter utfylling flyttes mellom ca. 20 og 80 meter
ut i vann mellom Elstangen og Rørvik og omfatter fylling av ca. 300.000 m² masser.

Figur 1-4 Illustrasjon av kryssområde ved Elstangen og kryssing med E16 over Kroksund. Det
reguleres planskilt kryss med tilkobling til fv.155. Strandsonen mellom Elstangen og Rørvik fylles ut og
tilpasses landskapet. I bakgrunnen Sundvollen og ny jernbanebru over Kroksund.
Det planlegges overgangsbruer over ny E16 ved Elstangen for gang- og sykkeltrafikk mellom fv. 155
Utstranda og dagens E16, og mellom fv. 155 og Klokkerbråtan.
Fra Rørvik over Kroksund til Pilevika planlegges en motorvegbru på ca. 640 meter lengde.
Fra Pilevika ligger ny E16 nedsenket i terrenget i en kort dagstrekning fram mot Rudsøgarden, hvor
det blir påhugg for tunnelene. Mot Hole bo- og rehabiliteringssenter planlegges det terrengvoll for å
redusere støy mot bebyggelsen.
Lokale veger og atkomster
Det planlegges tre nye rundkjøringer på eksisterende E16 gjennom Sundvollen. På deler av
strekningen legges vegen om i eksisterende trasé i forbindelse med etablering av rundkjøringene. De
nye rundkjøringene har følgende funksjon:
- Rundkjøring ved Tyriheim med vegarm til ny atkomstveg til Klokkerbråtan, atkomsttunnel til
jernbanetunnel og eventuell fremtidig tilknytning mot Sundvollen oppvekstsenter.
- Rundkjøring og T-kryss for atkomst til kollektivknutepunkt (øvre nivå på Sundvollen stasjon)
- Rundkjøring Sundvollenkrysset (kryss mellom E16 og Åsaveien) for atkomst til midtre og
nedre nivå av stasjonsområdet.
Eksisterende kjøreatkomst til Klokkerbråtan avskjæres av ny løsning for E16 og motorvegkryss. Ny
atkomstveg planlegges delvis i traséen til dagens gang- og sykkelveg mot Sundvollen oppvekstsenter
og øst for Tyriheim.
Store deler av gang- og sykkelvegnettet i området berøres av tiltaket og planlegges bygget om.
Bane
Ringeriksbanen krysser under eksisterende E16 i betongkulvert og går i rett linje i bru over Kroksund
parallelt med dagens E16, ca. 70 meter sørvest for denne. Plattformer til Sundvollen stasjon
planlegges på brua og det fylles ut for senere tettstedsutvikling i tilknytning til stasjonen. Banen går inn
i ny tunnel gjennom Kroksundåsen vest for Tangenveien.
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Det planlegges permanent atkomsttunnel øst for Tyriheim. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungere
som rømningsveg fra jernbanetunnelen, samt atkomst for drift og vedlikehold av tunnel.
Det planlegges permanent atkomsttunnel med tilhørende riggområde og atkomst til dagens E16 via ny
rundkjøring ved Tyriheim mellom Sundvollen og Rørvik, samt eventuell midlertidig atkomsttunnel
under dagens E16. Atkomsttunnelen vil i driftsfase fungeres som rømningsveg fra jernbanetunnelen.
Midlertidige anlegg og riggområder tilbakeføres til opprinnelig arealformål.
Sundvollen stasjon
Sundvollen stasjon er planlagt med to sidestilte plattformer med lengde på 350 meter. Stasjonen
etableres med atkomster fra Holeveien, Sundøya og via trappehus sentralt langs plattformene. De to
østlige atkomstene får heis til plattform. Plattformene planlegges på bru over utfylt område og vann til
sør for Sundøya i Kroksundet. Det tilrettelegges for parkering for personbiler og sykler, oppstilling for
buss og drosje og av- og påstigningssone for personbil. Stasjonen planlegges som evakueringspunkt
for tunnelene på begge sider av Kroksund.
På øvre nivå og parallelt med Holeveien planlegges et kollektivknutepunkt som får atkomster fra
Holeveien og knytter sammen Sundvollen stasjon og Holeveien. Området opparbeides som et
knutepunkt og byttepunkt mellom ulike reisemidler.
Reguleringsplanen omfatter regulering av ca. 190 daa nytt landareal ved utfylling i sjø på Sundvollen,
samt ytterligere utfylling i sjø under vann med skråninger og eventuelle motfyllinger. Reguleringen av
utfylling i Kroksund angir en maksimal utbredelse av fyllingen som er planlagt etablert.
Det fylles opp til kote +66 med tilpasning mot vassdrag. Terrenget på tilgrensende arealer på land kan
heves/fylles opp. Etter utfylling vil arealet få en opparbeiding med etablering av funksjoner nødvendig
for stasjonen, herunder parkering og atkomster, samt for senere tettstedsutvikling. Fyllingen planeres
og vegeteres midlertidig. Fyllingsfront ferdigstilles permanent og utformes med en slak og varierende
helning som gir god tilgjengelighet til vannet. Det planlegges turveg gjennom området. Kleivbekken
legges om i dagen gjennom området.

Figur 1-5 Illustrasjon av stasjon, jernbanebru over Kroksund og mulig utfylling for stasjon og
tettstedsutvikling på Sundvollen. Stasjonsbygg og kollektivknutepunkt er til venstre i illustrasjonen.
Dagens E16 krysser over Kroksund parallelt med ny jernbanebru. Utfylling ved stasjonen planeres og
vegeteres i påvente av senere tettstedsutvikling.
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav om detaljregulering for områder på fylling avsatt til
tettstedsutvikling. Etter vedtak av detaljreguleringsplan skal arealbruken ha hovedvekt på bolig med
tilhørende tjenestetilbud og fellesfunksjoner.
Midlertidige anlegg
Det er planlagt større riggområder ved Rørvik (ca. 20 daa.), Tyriheim (ca. 40 daa.), Sundøya (ca. 9
daa), Kroksund (ca. 10 daa.) og Rudsøgarden (ca. 50 daa).
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Figur 1-6 Illustrasjon av riggområder i Sundvollen-Kroksundområdet. Avgrensning av riggområdene er
vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
I tillegg til disse riggområdene på land, vil det innenfor arealer som er omfattet av reguleringsplanen
være aktiviteter knyttet til bygging av vegbru og utfylling i sjø, bygging av jernbanebru, bygging av
stasjon og etablering av stasjonsområde, utfylling for stasjonsområde, driving av jernbanetunneler og
uttransport av masser, driving av vegtunneler og uttransport av masser, omlegging av eksisterende
veger mv. Aktiviteter vil i stor grad foregå parallelt.
I anleggsperioden vil det være anleggstrafikk på vegnettet, særlig på eksisterende E16. Masser
transporteres inn i området, ut fra området og gjennom området på eksisterende E16. E16 vil legges
om midlertidig og permanent, både ved bygging av rundkjøringer, ved flytting av vegbane for
omlegging av gang- og sykkelveg langs vegen, ved etablering av åpen byggegrop for
jernbanetunnelen Jong-Sundvollen inn mot stasjonsområdet og for arbeider knyttet til bygging av ny
E16 og kryss.
Trafikksikre gang- og sykkelforbindelser mellom Klokkerbråtan og Sundvollen oppvekstsenter, samt
langs eksisterende E16 og mot fv. 155 Utstranda skal opprettholdes gjennom anleggsperioden.

1.3

Tunneler Kroksund-Kjellerberget

Veg
Det planlegges to tofelts tunneler mellom Rudsøgarden og Kjellerberget. Vegtunnelene krysser en
sone med liten bergoverdekning ved Smiujordet og en sone med manglende bergoverdekning ved
Viksenga. På Viksenga planlegges vegtunnelene som betongtunneler i løsmasser. Veglinja er
tilpasset for å unngå dyprenne (område med tykke løsmasser) ved Smiujordet. Vegtunnelene blir ca.
3,2 km lange.
Det planlegges atkomsttunnel for tunneldriving og uttransport av masser ved Rønningen.
Lokale veger og atkomster
Kjøreatkomsten til Hole bo- og rehabiliteringssenter (Rudsøgardsveien) brytes ved tunnelpåhugget for
jernbanetunnelen. Til erstatning planlegges en ny veg på ca. 1,3 km fra Paddevika til Rudsøgarden for
massetransport fra tunneldriving og permanent atkomst til Hole bo- og rehabiliteringssenter. I
Paddevika planlegges det kryss på eksisterende E16 med rundkjøring.
Bane
Banen går inn i en dobbeltsportunnel ved Kroksund og kommer opp i dagen på parallelt med ny E16
ved Kjellerberget. Banetunnelen blir ca. 3,2 km lang.
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Tunnelen krysser tre soner med liten eller manglende bergoverdekning, ved Øverjordet etter
Kroksund, ved Smiujordet, og ved Viksenga. Ved Smiujordet og Viksenga er det planlagt
betongtunneler i løsmasser.
Over Smiujordet vil taket på betongtunnelen ligge delvis over eksisterende terreng, og fremtidig
terreng heves med inntil ca. 3,5 meter midt på jordet for å muliggjøre dyrking over tunnel. Tunnelen
overdekkes med ca. 2 meter jord og andre løsmasser.

Figur 1-7 Oversikt over tunnelstrekningene mellom Rudsøgarden/Kroksund og Kjellerberget. Veg og
bane danner en felles trasé fra Viksenga og vestover. Vegtunnelene er øverst i illustrasjonen.
Det planlegges rømningsveger via atkomsttunneler ved Øverjordet, ved Smiujordet og ved
Løkenmoen barnehage. Rømningsveger for banetunnel får atkomst fra offentlig veg.
Midlertidige anlegg
Anleggsarbeider vil først og fremst være knyttet til store byggegroper for bygging av betongtunneler i
løsmasser over Smiujordet og Viksenga, samt til atkomsttunneler til jernbanetunnel ved Øverjordet og
Rønningen. Det planlagte riggområdet ved Smiujordet er ca. 130 dekar, ved Viksenga ca. 125 dekar
.

Figur 1-8 Illustrasjon av riggområder på tunnelstrekningen Kroksund-Kjellerberget. Avgrensning av
riggområdene er vist med rødt omriss. Reguleringsplanens formålsflater vist i bakgrunnen.
Ved Smiujordet etableres en byggegrop for bane som er ca. 410 meter lang og 10-15 meter dyp for
bygging av betongtunnel. Ved Viksenga etableres felles eller separate byggegroper for veg og bane
på ca. 300 meters lengde og inntil 20 meters dybde. Løsmasser mellomlagres innenfor
anleggsområdet og fylles tilbake over tunnel ved reetablering av terreng.
Fra tunneler for veg og bane tas det ut til sammen ca. 0,9 mill. m³ faste masser. For vegtunnelene er
hovedmengden av masse planlagt transportert ut ved tunnelpåhugg på Rudsøgarden og via
midlertidig atkomsttunnel som planlegges ved Rønningen. For banetunnelene er hovedmengden av
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masse planlagt transportert ut via atkomsttunnel ved Øverjordet og via åpen byggegrop ved
Smiujordet. Overskuddsmasser er planlagt transportert til E16 via ny veg til Paddevika, via
Gamleveien ved Viksenga og ut på Røyseveien, via Røyseveien ved Viksenga og via Selteveien.
Gamleveien planlegges ikke brukt til tyngre anleggstrafikk, bortsett fra en liten strekning ved Vik som
vil være atkomstveg til rigg- og anleggsområdet på Smiujordet. På denne delen planlegges det tidlig i
anleggsperioden etablert fortau. Det planlegges midlertidig anleggsveg inn til riggområde ved
Øverjordet direkte fra ny veg mot Paddevika. Gamleveien opprettholdes som skoleveg mellom
Kroksund/Sundvollen og Vik gjennom anleggsperioden. Det gjennomføres midlertidige
trafikksikkerhetstiltak i krysset mellom Gamleveien og ny veg mot Paddevika.

1.4

Kjellerberget-Helgelandsmoen

Felles trasé for veg og bane
Tunnelene under Vik avsluttes så tett på den vertikale bergveggen i Kjellerberget som mulig.
Selteveien trekkes nordover fra Kjellerberget i forhold til dagens beliggenhet og legges i kulvert under
ny E16 og bane. Det legges til rette for feltlandingsplass for redningshelikopter i området.
Over Bymoen ligger veg og bane vekslende på fyllinger og i skjæringer. Skjæringene blir dels
kombinerte berg- og løsmasseskjæringer og dels rene løsmasseskjæringer. Det planlegges en
overgangsbru for turbruk om sommeren og kjøring av skiløyper om vinteren. Turløyper knyttes til
eksisterende traséer. Turløype ved Jørgen Moes vei legges på sørsiden av omlagt trasé for vegen.
Fra Jørgen Moes vei, over Mosmoen og Helgelandsmoen ligger traséen på fylling og på bru.
Ny E16 og jernbanen går på bruer over Jørgen Moes vei. Tidligere massetak, der det i dag er etablert
en gjenbruksstasjon, gjenfylles med overskuddsmasser opp til tilgrensende terreng.
På hele strekningen mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen planlegges en ca. 2,3 meter høy voll
mellom veg og bane. Tilsvarende voller er plassert på ytterside av veg og bane. Vollen skal tjene som
sikkerhetsbuffer, til snøopplag og støydemper. På toppen av midtvollen planlegges en
blendingsskjerm for å forhindre blending mellom tog og trafikk på E16.
To planalternativer for Helgelandsmoen vegkryss
På Helgelandsmoen er det to planalternativer for fv. 158 Gomnesveien og E16:




Planalternativ Helgelandsmoen A: Fullt motorvegkryss mellom E16 og fylkesvegen
Planalternativ Helgelandsmoen B: Gomnesveien føres under E16 og Ringeriksbanen uten
tilkobling med kryss

Figur 1-9 Illustrasjon av planalternativer med og uten vegkryss på Helgelandsmoen. Boligbebyggelse ved
Sandby i nedre venstre hjørne. Helgelandsmoen næringspark sentralt i bildet til høyre.
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Lokale veger og atkomster
Selteveien legges om ved portalene i Kjellerberget. I dette området flyttes vegen ca. 30 meter
nordover og senkes under E16 og bane. Øvrig del av Selteveien frem til eksisterende E16 ved
Steinssletta utvides permanent og den planlegges med gang- og sykkelveg. Vegbredde med gang- og
sykkelveg planlegges med bredde 10,5 meter. For å unngå unødig inngrep i Seltebekken og
naboeiendommer må veglinja legges marginalt om. Det reguleres rundkjøring på eksisterende E16
ved kryss med Selteveien.
E16 og jernbane krysser på bru over Jørgen Moes vei, som må legges om. Vegen flyttes ca. 60 meter
nordover, krysser under bru for E16 og bane, og tilkobles Svingerudveien i nytt kryss. Det
tilrettelegges for turveg/skiløype, bekk og viltkrysning under bruene for E16 og bane.
Svingerudveien legges om fra krysset med Jørgen Moes vei og nordover, da E16/jernbane avskjærer
denne flere steder. Det planlegges ny atkomstveg fra Gomnesveien til området vest for linja ved
Helgelandsmoen næringspark. I tillegg planlegges ny gang- og sykkelveg mot Munchs vei.
Atkomst til landbrukseiendommer øst for traséen over Bymoen og Mosmoen som avskjæres av ny veg
og bane sikres gjennom planens bestemmelser til planformål langs banen.
Midlertidige anlegg
Fra Kjellerberget til Helgelandsmoen er det et sammenhengende anleggsbelte i dagen knyttet til
bygging av felles trasé for veg og bane. Korridoren har en generell bredde på ca. 150-200 meter, og
rommer areal for bygging av veg og bane, samt anleggsbelte på hver side av dette for mellomlagring
av masser og generell anleggsdrift. I tillegg er det avsatt areal for riggområder for mer permanente
riggfunksjoner på Bymoen (areal ca. 110 daa.), ved Jørgen Moes vei (ca. 5 daa.), og ved
Helgelandsmoen (ca. 90 daa.).
Stein til bygging av anlegget er i hovedsak planlagt transportert inn Gomnesveien til Helgelandsmoen,
og derifra videre i linja mot sør og nord. I tillegg vil det transporteres stein inn Selteveien og fra
tunnelbygging mellom Kroksund og Kjellerberget. Det er behov for å utvide og forsterke Selteveien før
denne kan nyttes til massetransport, og det etableres løsning for gående og syklende.

Figur 1-10 Illustrasjon av riggområde ved Bymoen og ved Helgelandsmoen. Reguleringsplanens
formålsflater er vist i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.
Veger som krysser linja planlegges holdt åpne for trafikk i anleggsperioden, dette omfatter Selteveien,
Jørgen Moes vei og Busundveien. Stenging av vegene er aktuelt i kortere perioder ved
trafikkomlegging, støp av bruer mv.
Overgangsbru på Bymoen planlegges bygd tidlig i anleggsfasen for å opprettholde kryssingsmulighet
øst-vest over Bymoen i anleggsperioden.
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Helgelandsmoen-Prestemoen

Veg og bane ligger på fylling over Helgelandsmoen etter kryssing av Gomnesveien. Strekningen
Gomnesveien–Prestemoen er ca. 2,6 kilometer lang.
To planalternativer for kryssing av Mælingen
For kryssing av Storelva og Mælingen planlegges lange bruer for veg og bane fra Helgelandsmoen
over Mælingen til Prestemoen. Det foreligger to planalternativer:




Planalternativ Mælingen A: Tre parallelle ca. 1800 meter lange bruer
Planalternativ Mælingen B: Deler av traséen ligger på en 600 meter lang fylling over
Mælingen.

Hovedforskjellen mellom de to planalternativene er bruenes lengde over Mælingen. Alternativet med
lange sammenhengende bruer er planlagt med en høyere linjeføring over Storelva og deler av
Mælingen enn alternativet med kortere bruer og fylling, og fyllingsalternativet har derfor en brattere
linjeføring opp mot Prestemoen. Begge alternativene over Mælingen kan kobles til begge alternativ
med og uten kryss på Helgelandsmoen vist i Figur 1-9.

Figur 1-11 Illustrasjon av planalternativ A over Mælingen, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i
øvre høyre bildekant.

Figur 1-12 Illustrasjon av planalternativ B over Mælingen, sett fra Helgelandsmoen mot Prestemoen i
øvre høyre bildekant
Ved etablering av veg og bane på fylling over Mælingen (alternativ Mælingen B) er det nødvendig med
geotekniske tiltak som blant annet omfatter motfyllinger for å stabilisere fylling for veg og jernbane. Det
er også nødvendig med tiltak for å opprettholde nivå på overflatevann som strømmer fra Storelva til
Synneren ved flom. Nord for fyllingen for veg og bane, over sørlige del av Mælingen, planlegges en
flomkanal i 60 meters bredde mellom Storelva og inn mot Synneren naturreservat. Terrenget senkes
ned til kote 65,1 i øst og med jevnt fall til kote 64,9 i vest. Det nedsenkede terrenget vil være utsatt for
flom.
I begge planalternativene kan traséen føres over Storelva på bruer med pilarer i elva, eventuelt med
lange spenn uten pilarer i elva. Bruene planlegges med minimum 5,4 meter frihøyde over
normalvannstand i Storelva. Frihøyden opprettholdes over minimum 1/3 av elvebredden.
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Over Prestemoen ligger veg og bane i felles trasé i skjæring og delvis på fylling.
Lokale veger og atkomster
Busundveien legges om og flyttes noe nordover i området hvor E16 og Ringeriksbanen krysser vegen.
Vegen føres på bru over E16/jernbane. Det planlegges nytt T-kryss mot rv. 35. Det planlegges gangog sykkelveg mellom rv.35 og frem til midlertidig masselagringsområde i eksisterende sandtak sørøst
på Prestemoen.
Det lokale vegsystemet på Mælingen legges om. Kommunal veg legges inn mot linja øst for bane for å
gi bedre arrondering for gjenværende landbruksområder.
Midlertidige anlegg
Over Storelva og Mælingen vil det i begge planalternativer foregå omfattende og langvarige arbeider
med fundamentering (peling) av bruer før bygging av selve brukonstruksjonene starter. Matjord og
undergrunnsjord som fjernes for gjennomføring av anlegg transporteres ut av området for
mellomlagring på flomsikkert område og delvis permanent bruk utenfor Mælingen. I planalternativ B
(med 600 meter fylling over Mælingen) vil det foregå mer omfattende massearbeider med innkjøring
av stein til fylling. Det transporteres det inn store mengder betong og stål i området for å bygge
bruene.
Det planlegges større, sammenhengende riggområder på Mælingen (ca. 60 daa.) og på Prestemoen
(ca. 56 daa.). Eksisterende sandtak på Prestemoen planlegges nyttet til midlertidig masselagring.
Over Prestemoen frem til Korsdalen føres veg og bane frem i et ca. 150-200 meter bredt anleggsbelte
som rommer areal for bygging av veg og bane, samt et anleggsbelte på hver side av dette for generell
anleggsdrift.

Figur 1-13 Illustrasjon av riggområder på Prestemoen. Et større riggområde planlegges i linja på
Prestemoen, og midlertidig masselager planlegges i eksisterende sandtak. Reguleringsplanens
formålsflater er illustrert i bakgrunnen. Avgrensning av riggområdet er vist med rødt omriss.
Busundveien mellom kryss med rv.35 og avkjørsel til Mælingen planlegges forsterket for
massetransport. Det planlegges midlertidig rundkjøring i kryss med rv.35. Kommunal veg og felles veg
på Mælingen legges delvis om og forsterkes for anleggstrafikk.
Langs Busundveien planlegges det bygd gang- og sykkelveg tidlig i anleggsperioden for å separere
gang- og sykkeltrafikken fra tyngre anleggstrafikk.
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Prestemoen–Veien/Hønefoss

Felles trasé veg og bane Korsdalen-Styggedal
Fra Korsdalen til nytt kryss i Styggedal er det ca. 1,6 kilometer. Traséen føres på bru over Korsdalen
og videre i skjæring og fylling gjennom ravinelandskapet opp til Styggedal. Brua er ca. 130 meter lang
og vil fungere som en faunapassasje ved at vilt kan passere under. Korsdalsbekken passerer under
brua. Ved Korsdalen gjennomføres det planering og utfylling av terreng for grunnstabilisering.
Det planlegges et motorvegkryss i Styggedal. Krysset er planlagt med en oval rundkjøring over ny E16
med kobling til rv. 35, Askveien og dagens E16. Rv. 35 føres over jernbane og ny E16 med omlegging
i eksisterende trasé. Krysset mellom dagens E16 og Askveien legges om. Det planlegges kulvert for
Randsfjordbanen under Ringeriksbanen og E16, og Randsfjordbanen legges noe om vest for krysset.
Ved Styggedalskrysset er det avsatt areal til etablering av et vegserviceanlegg. Arealet i planen er
totalt 60 daa fordelt på to områder; vest og øst for krysset.
Lokale veger og atkomster
Eksisterende E16 stenges nord for Askveien.
Det planlegges ny gang- og sykkelveg gjennom kryssområdet mellom Askveien ved Styggedal og
Askveien ved Dalssvingen. Videre er tidligere regulert gang- og sykkelvegtrasé langs rv.35 medtatt i
reguleringsplanen frem til Snyta, og kobles der sammen med ny gang- og sykkelveg langs
Busundveien.
Ny atkomst til gårder vest for dagens E16 i Styggedal, kombinert med gang- og sykkelveg, føres fra
nytt kryss med rv.35, under nye bruer for E16 og jernbane, for videre forgreining på eksisterende
gårdsveger. Dalsvingen legges om og blir ny samleatkomst for bebyggelsen ved Dal.
I planforslaget er det medtatt nødvendig areal til bygging av ny bru over Randsfjordbanen til Pålsgård.
Landbruksatkomst til landbrukseiendommer nordvest for Styggedal sikres gjennom bestemmelser til
regulert landbruksformål fra Pålsgård og nordover på vestsiden av Randsfjordbanen.

Figur 1-14 Krysset i Styggedal, sett retning nord. Randsfjordbanen til venstre i bildet. Bebyggelsen på
Dal få ny atkomstveg fra rv. 35 under bruer i linja og det bygges gs-veg som kobler sammen Askveien
med rv.35.
Veg Styggedal–Veien/påkobling eksisterende rv.7 og E16
E16 krysser over kulvert for Randsfjordbanen. Videre ligger E16 delvis parallelt med bane. Omtrent en
kilometer nord for krysset i Styggedal rampes rv.7 av og på fra E16. Videre nordover følger E16 delvis
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dagens trasé opp til Vekrysset, mens rv.7 går i egen trasé langs Bergensbanen. I Vekrysset føres
både rv.7 og Bergensbanen under E16 i kulvert.
Det planlegges ny påkjøringsrampe for E16 nordover i Veienkrysset. Eksisterende av- og
påkjøringsrampe bygges om til kun avkjøringsrampe for nordgående trafikk.

Figur 1-15 Illustrasjon av ny veg og bane over Sørumjordet. Vekrysset vises øverst i bildet.
Boligbebyggelse på Tolpinrud nederst i bildet.
Lokale veger og atkomster
Atkomstveg til Sørumgårdene legges om i ny bru over Bergensbanen og videre i eksisterende
gangveg til Ringveien ved Branddalen. Eksisterende bru over E16 beholdes.
Tiltaket i Veienkrysset fører til at en bussholdeplass på nordsiden av Soknedalsveien må flyttes. Veien
gård får ny atkomst fra fv. 171 Hallumsdalen.
Atkomstveg til hensettingsområde på Tolpinrud/Sørumjordet kan benyttes som landbruksatkomst.
Bane Styggedal – Hønefoss – Ve
Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet,
gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort parti i sør
planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt tre spor, der to av
sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra Randsfjordbanen, over Sørumjordet
inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-Hokksund).
I Storskjæringa planlegges en ca. 420 meter lang kulvert. I vestre del av kulverten tar spor for
Bergensbanen av fra øvrige spor. Ringveien legges over vestre del av kulverten. Kulverten fylles over
og arronderes til eksisterende terreng på begge sider av skjæringa. I øst knyttes gangveg mot
parkering og atkomst til stasjonen.
Bergensbanen greiner av fra Storskjæringa. I tillegg er det planlagt direkteforbindelse mellom RoaHokksund-sporet og Bergensbanen over Sørumjordet.
Hønefoss stasjon
Dagens Hønefoss stasjon opprettholdes på sin nåværende lokalitet, men sporarrangementet
planlegges lagt om. Stasjonen planlegges med fasiliteter tilpasset intercitytog og regiontog, samt som
knutepunkt med mulig overgang til andre tog og reisetilbud, se figur under.
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Figur 1-16 Utsnitt av oversiktsplan for mulig løsning ved Hønefoss stasjon. I området for parkering
fylles terrenget opp til ca. 8 meter over spor. Stasjonen får atkomster fra Arnemannsveien, fra
Vinterroveien via kulvert under spor, fra pendlerparkering via bru over spor, og via Vinterroveien ned til
stasjonshall under spor. Stasjonens hovedinngang legges til bysiden i tilknytning til et nytt
stasjonstorg. Hit legges kiss-and-ride, HC-parkering, taxi og sykkelparkering. Endelig utforming av
stasjonstorg og vegløsning og vegløsning for Sokndalsveien og Arnemannsveien koordineres mot
andre reguleringsplanarbeider i området.
Det planlegges to midtstilte 350 meter lange plattformer for InterCity- og langdistansetog med atkomst
til plattform fra stasjonstorg, vegkulvert under stasjonen og fra pendlerparkering. Eksisterende
plattformer er forutsatt beholdt med ombygginger og tilpasninger til ny sporgeometri.
Eksisterende bygningsmasse innenfor areal regulert til baneformål er forutsatt revet eller flyttet.
Unntak er deler av gamle lokstallen, samt stasjonsbygningen som planlegges opprettholdt og knyttet
opp mot atkomsten til stasjonen.
Over ny kulvert i Storskjæringa og deler av området nord for Hønefoss stasjon er i reguleringsplanen
vist som område for bebyggelse og anlegg. For disse områdene er det krav om ny reguleringsplan før
utvikling av områdene med tettstedsutvikling kan skje. Områdene over kulverten i Storskjæringa skal
gis en midlertidig opparbeiding med vegetasjonsdekke og beplantning.
Hensettingsanlegg Tolpinrud
Det planlegges for bygging av hensettingsanlegg (togparkering) på Sørumjordet rett nord for
Randsfjordbanen og boligbebyggelsen på Tolpinrud, med avgreining fra Randsfjordbanen. Innenfor
området planlegges flere bygninger, blant annet togvaskeanlegg (over spor, ca. 70 meter langt) og
servicebygg for drift av anlegget.
Det planlegges en atkomstveg fra dagens E16 (fremtidig Askveien), langs Ringeriksbanen til
hensettingsområdet og videre langs hensettingsområdet til ny vaskehall. Vegen er ca. 1350 meter
lang.
Lokale veger og atkomster
Vinterroveien under stasjonsområdet på Hønefoss legges om i ny kulvert og flyttes vestover.
Vinterroveien føres ut i en planlagt rundkjøring med Sokndalsveien og Hofsfossveien.
Ringveien får ny og forbedret trase over kulverten som planlegges i Storskjæringa. Under
Ringeriksbanen over Sørumjordet er det planlagt landbrukskulvert for atkomst til landbruksareal
mellom Ringeriksbanen og Bergensbanen.
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Det er planlagt en gang- og sykkelvegforbindelse mellom stasjonsområdet og Ringveien over kulvert i
Storskjæringa.
Omlegging av høyspentanlegg
Kraftoverføringslinja Nore-Oslo må legges om over en kortere strekning som følge av at
Ringeriksbanen og E16 blir liggende på fylling i kryssing med eksisterende høyspenttrasé.
Høyspentkablene får dermed for liten overhøyde over bane og veg. Det er i reguleringsplanen vist to
alternative traséer for omlegging av Nore-Oslolinja i luftstrekk.
Tiltak for grunnstabilitet og landskapstilpasning
Mellom Prestemoen og Styggedal planlegges veg og bane med til dels høye skjæringer og fyllinger. I
området planlegges slake skråninger for å unngå lokale utglidninger. Disse innebærer enkelte steder
terrengendringer mer enn 100 meter utenfor linja for veg eller bane. I dette området reguleres det som
prinsipp areal for veg eller bane ut til ca. to meter utenfor viltgjerde. Utenfor dette området kan
opprinnelig arealbruk reetableres ved ferdigstillelse av anlegget.
I området nord for Styggedalskrysset, i sørlige deler av Sørumjordet, innebærer tiltaket til dels høye
fyllinger for veg og bane, på det høyeste opp mot ca. 18 meter. Nord og vest for Styggedalskrysset er
det nødvendig med store motfyllinger på øst- og vestsiden av veg og bane som stabiliserende tiltak.
Overganger fra eksisterende jordbrukslandskap mot store veg- og banefyllinger over
Tolpinrud/Sørumjordet gjøres så jevne som mulig for å dempe opplevelsen av linjer som deler opp
landskapsrommet. Det er tilstrebet å ikke anlegge disse fyllingene brattere enn 1:8.

Figur 1-17 Typisk snitt med fylling 1:8 fra eksisterende jordbruksareal opp mot vegfylling mellom Ve og
Veien.
Ved Veienkroken, ned mot Randsfjordbanen, samt i området mellom Tolpinrudveien og Askveien, er
det behov for skråningsstabiliserende tiltak.
Inn mot Hønefoss stasjon reetableres nytt terreng over kulverten i Storskjæringa. For å stabilisere
skråninger sør og vest for stasjonsområdet, gjøres det avgraving av skråningstopper og det bygges
motfyllinger i bunn av skråninger. Terrengflaten sør for Hønefoss stasjon heves. Skråningene ned fra
Høyby og Veigin ned mot stasjonen terrasseres.
Tiltak som inngår i reguleringsplan for senere gjennomføring
Følgende elementer inngår i reguleringsplan, men er ikke forutsatt bygget samtidig med øvrige deler
av tiltaket:
 På Ve er det avsatt areal til eventuell fremtidig holdeplass på Bergensbanen.
 Sporforbindelse mellom Bergensbanen og Ringeriksbanen over Sørumjordet som krysser over
sporene inn mot Hønefoss. Dette sporet reguleres i tilfelle Ve stasjon blir bygget.
 Sporforbindelse mellom Hensporet og spor i Storskjæringa utenom Hønefoss stasjon. Uten dette
sporet må tog som skal gå mellom Bergensbanen og Hensporet snu et eller annet sted.
 I tilknytning til hensettingsområdet er det planlagt areal for bygging av tinehall for 2 togsett (220 m
lengde i et av sporene.
 Det reguleres inn areal (10 dekar) i forbindelse med hensettingsanlegget for mulig etablering av
omformerstasjon.
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Midlertidige anlegg
Fra Korsdalen til Styggedalskrysset ligger veg og bane i et ravinelandskap med til dels høye
skjæringer og høye fyllinger. Steinmasser transporteres inn i området via anleggsveg fra rv. 35 i
området ved Styggedalskrysset. Rigg- og anleggsdrift utføres innenfor linja og i områder med
skjæringer og fyllinger.
Minst en av overgangsbruene i linja (ved Dal), over kombinert adkomstveg til gårder, og gang- og
sykkelveg planlegges bygd før massearbeidene starter. Dette gjøres for å etablere en tidlig planfri
kryssing av anleggsområdene.
Fra Styggedalskrysset og nordover vil anleggsarbeider utføres i et område med eksisterende veg- og
banetraseer i drift. E16 vil i anleggsperioden legges om over Sørumjordet og på Ve. Anleggsarbeider
vil, i tillegg til selve byggingen av konstruksjoner og trasé for veg og bane, omfatte blant annet peling
av konstruksjoner, stedvis spunting, omfattende masseoppfyllinger og masseplaneringer i forbindelse
med grunnstabiliserende tiltak, oppbygging av fyllinger for veg og bane, mellomlagring av masser,
trafikkomlegginger mv.
I en lengre periode vil Storskjæringa være stengt for togtrafikk. Ved bygging av kulvert vil det være
langvarige anleggsarbeider med blant annet spunting, peling og masseflytting, i tillegg til bygging av
selve kulverten. For å kunne opprettholde trafikk over Bergensbanen planlegges det midlertidig spor
nær den gamle sportraséen vest for Høyby, mellom Randsfjordbanen og Bergensbanen.
I perioder vil det ved Hønefoss stasjon være anleggsarbeider som spunting, peling, forflytning av
masser, i tillegg til bygging av selve tiltaket.
Gangveg mellom Askveien og Ringvegen legges midlertidig og permanent om pga tiltak i
Storskjæringa og midlertidig spor. Gangvegen holdes åpen gjennom anleggsperioden, men med mulig
stenging i kortere perioder.
Soknedalsveien forbi stasjonsområdet på Hønefoss planlegges stengt for trafikk i en lengre periode
ved ombygging av stasjonen, men det holdes åpen passasje for gangtrafikk. Vinterroveien stenges for
ordinær biltrafikk i anleggsperioden, men utrykningskjøretøy kan benytte anleggsatkomst.
Riggområder og anleggsveger
Hovedriggområdet for arbeidene med vegtraseene for ny E16/rv.7 og banetraseene utenfor Hønefoss
stasjon planlegges i området som avgrenses av E16, Randsfjordbanen og Bergensbanen. I store
deler av anleggsperioden vil det ikke være jordbruksdrift i dette området. Det vil være behov for
mellomlagring av masser i tilknytning til dette hovedriggområdet. Hovedriggområdet for
anleggsarbeidene på Hønefoss stasjon er planlagt på nordsiden av stasjonen. Det planlegges også
riggområde sør for Styggedalskrysset på ca. 60 dekar, samt mindre riggområder ved kryss på Ve, ved
Storskjæringa og sør for Hønefoss stasjon.
Hovedatkomst til hovedriggområdet på Sørumjordet er via midlertidig rundkjøring på E16. Atkomsten
til hovedriggområdet ved Hønefoss stasjon planlegges fra Soknedalsveien.

1.7

Referansealternativet

Konsekvensene av tiltaket vurderes mot et referansealternativ, et «nullalternativ», som er en framtidig
situasjon dersom det bare gjennomføres allerede vedtatte tiltak. For denne planen er nullalternativet
dagens trafikksystem, fremskrevet med normalt vedlikehold og forventet utvikling i området uten ny
veg og bane.
Gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet inngår i nullalternativet, dvs. at arealbruken i disse
legges til grunn. For veg og jernbane legges det til grunn at følgende utbygginger i og ved
planområdet er gjennomført:
•
E16 Sandvika – Wøyen, firefelts veg under bygging
•
E16 Bjørum – Skaret, firefelts veg, reguleringsplan er vedtatt
•
E16 Skaret – Høgkastet forutsettes utbygd som firefelts veg, reguleringsplan vedtatt i desember
2017
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Ved sammenligning mot nullalternativet legges disse forholdene til grunn:
•
Åpningsår for hele tiltaket er satt til 2028
•
Sammenligningsåret er første hele driftsår etter 2028
•
Prognoseåret er 20 år etter åpning
•
Analyseperioden er 40 år etter åpning

1.8

Avlastet vegnett

Tiltaket får betydelige virkninger for eksisterende vegsystem i Hole og Ringerike, ved at trafikk flyttes
over på ny E16 og ved en omfordeling av trafikk på lokalt vegnett som følge av kryssplassering på ny
E16. Særlig vil eksisterende E16 mellom Sundvollen og Styggedal være berørt av dette. Denne veien
opprettholdes med lokal og regional funksjon. Fra Styggedal og til Ve vil ny E16 erstatte eksisterende
E16.
Biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2028 og 19 500-20 500 ÅDT i 2048
Trafikken på eksisterende E16 i 2014 er beregnet til mellom 14.000 og 18.000. Trafikk på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-7 000 i 2028 og 4 000-8 500 i 2048.
For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken
langs E16 Eggemoveien vil øke.
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Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens vegvesens håndbok
V712:
 Trinn 1: Verdi. Beskrivelse og vurdering av hvilke verdier som er i utredningsområdet.
 Trinn 2: Omfang. Beskrivelse og vurdering av hvordan et område påvirkes av tiltaket – i negativ
eller positiv grad.
 Trinn 3: Konsekvens. Denne uttrykkes som et forhold mellom verdi og omfang, jf. figur 2-4
Verdivurderingen gjøres for den situasjonen som gjelder i nullalternativet (referansegrunnlaget).
Konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte delområder. Endringer vurderes i forhold til
nullalternativet. For en mer utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til
håndbok V712 kap 6.2.
Statens vegvesen håndbok V712 legges til grunn for konsekvensutredningen. Metoden for vurdering
av ikke prissatte konsekvenser går i korte trekk ut på å vurdere hvilke verdier som er i
utredningsområdet, for deretter å vurdere i hvilket omfang disse påvirkes av ny veg og bane.
Konsekvensen av tiltaket uttrykkes som et forhold mellom verdi og omfang.
Områdebetegnelser
Konsekvensutredningen er delt i seks områder eller utredningsstrekninger. Innen disse benyttes ulike
områdebetegnelser. Nedenfor gis en gjennomgang:









2.2

Varslingsområde: Området som ble avgrenset da varsling av planoppstart ble annonsert og
gjengitt i planprogrammet. Dette området gjenspeiler at tiltaket i startfasen ikke var definert.
Varslingsområdet ble satt stort nok til å fange opp mulige løsninger og inngrep etter hvert som
planen ble konkretisert. Det ble sendt ut brev i desember 2017 om utvidet varslingsområde.
Planområde. Dette avgrenses av den formelle plangrensen til reguleringsplanen for et område.
Planområdet sikrer tilstrekkelig areal til gjennomføring av tiltaket, med bestemmelser om
arealbruk, beskrivelse av tiltakets fysiske utstrekning og tilhørende elementer. Det er knyttet
reguleringsbestemmelser til planområdet, som er likt for alle utredningstema.
Influensområde. Virkningene av tiltaket vil vanligvis strekke seg ut over planområdet. Området der
virkninger kan opptre, kalles influensområdet. Dette vil variere med tema. Influensområdet
avgrenses til områder der det kan ventes vesentlige virkninger av tiltaket. For noen tema kan
influensområde strekke seg lagt ut over planområdet, som f.eks. nærmiljø der virkningene av
avlastet vegnett kan være en viktig del av konsekvensutredningen.
Utredningsområde. Dette er områder som omfattes av utredningen og inngår i analysene. Ofte vil
det være det samme som influensområde, men kan også omfatte varslingsområdet selv om deler
av dette ikke blir påvirket av tiltaket.
Delområde. Delområder er en analytisk inndeling av influensområdet i mindre enheter. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og verdi og brukes til
å fastsette verdi, omfang og konsekvens. Delområder vil også variere med tema. I noen tilfeller vil
disse delområdene, kulturmiljøene for dette temaets vedkommende, overlappe to av de seks
utredningsstrekningene som konsekvensutredningen dekker. Konsekvenser for kulturmiljøet vil da
regnes til en av utredningsstrekningene, for å unngå at disse konsekvensene tillegges for mye
vekt i sammenstilling av konsekvens for hele tiltaket.

Definisjon av kulturminner og kulturmiljø

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.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, ifølge lov om kulturminner § 4. Skipsvrak
eldre enn 100 år er vernet jf. § 14, og dermed å anse som statens eiendom, om ikke annen eier er
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kjent. Vernet omfatter også eventuell last. Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig
bruk og virksomhet.
Kulturminner og kulturmiljø er viktige kilder til kunnskap om samfunn og levevilkår i fortiden.
Kulturmiljø tar utgangspunkt i de kulturhistoriske verdiene innenfor planens influensområde og
vurderer hvordan tiltakene påvirker disse. Kulturlandskap skal vurderes som en del av utredningen for
kulturminner og kulturmiljø.
Temautredningene for landbruk, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og kulturminner og kulturmiljø
vil overlappe hverandre i beskrivelsen av konsekvenser for kulturlandskapet. De ulike temarapportene
vil ha ulike innfallsvinkler til begrepet kulturlandskap. Den delen av kulturlandskapet som har
registrerte fysiske spor etter menneskers bruk av landskapet blir vurdert under fagtema kulturminner
og kulturmiljø. Kulturlandskapets historiske verdi behandles under kulturmiljø. Landskapsbilde
omhandler det visuelle bildet av landskapet. Verdier som knytter seg til landskapet, men som ikke er
av visuell art, tilhører andre tema. Folks bruk av landskapet inngår i tema nærmiljø og friluftsliv, mens
den estetiske opplevelsesverdien sorterer under landskapsbilde.
Tabell 2-1. Avgrensning mot andre utredningstema (håndbok V712).
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Planprogrammet

Planprogrammet angir utredningsbehov og metode spesifikt for denne planen.
Tiltakets innvirkning på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal vurderes i tråd med
planprogrammet. Både direkte og indirekte påvirkning og inngrep i kulturmiljø/kulturlandskap, skal
utredes. Endring av hvor leselig kulturmiljøet er, og barrierevirkninger (nærvirkning, fjernvirkning) i
sammenheng med ferdsel og opplevelse mellom viktige målpunkt, er også del av vurderingene.
Konsekvensene av tiltaket vurderes mot et referansealternativ, et «nullalternativ», som i dette tilfellet
vil være dagens situasjon og trafikksystem, men fremskrevet med normalt vedlikehold og forventet
utvikling i området uten ny veg og bane.
For veg og jernbane legges det til grunn at følgende utbygginger i og ved planområdet er gjennomført:
•
•
•

E16 Sandvika – Wøyen (under bygging) forutsettes utbygd som firefeltsveg.
E16 Bjørum – Skaret (reguleringsplan vedtatt) forutsettes utbygd som firefeltsveg.
E16 Skaret – Høgkastet forutsettes utbygd som firefeltsveg.

2.4

Kunnskapsgrunnlag

Tema kulturmiljø ble kartlagt og verdivurdert på grunnlag av eldre utredninger under forarbeidet for
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det ble foretatt en grundig vurdering av denne
dokumentasjonen i delutredning 3, silingsrapporten.
Rapporten «E16 Skaret–Hønefoss. Temarapport Kulturmiljø» fra 2013 (SVV/Kulturminneconsult) er
den yngste av disse eldre utredningene. Den er basert på to eldre rapporter, «E16 Skaret–Hønefoss.
Kulturmiljø. Verdi- og sårbarhetsanalyse» (NIKU) fra 2007 samt tilleggsutredning fra 2008
(SVV/Vegdirektoratet). De tidligere utredningene ble benyttet som supplement, da nyeste utredning i
stor grad dekker samme område. Rapportene er vist i tabell under.
Verdikart med kulturmiljøer som ble utarbeidet til silingsrapporten ble forelagt Riksantikvaren i 2014.
Riksantikvaren foreslo oppgradering av verdi på åtte av kulturmiljøene. Dette ble fulgt opp med ett
unntak, dette i dialog med Riksantikvaren.
Tabell 2-2 Tidligere kulturminneutredninger i for Ringeriksbanen og E16.
År
Rapportnavn
Hva
Hvor
1994 Spor i Ringeriksjord
Tilleggsutredning
Utreder alternativ 2 og 6
kulturminner
fra 1993-utredningen i
Ringeriksbanen.
forbindelse med
RingeriksbanensBergensbanens
forkortelse, vedtatt i
stortinget juni 1992. Alt. 2
var et "Busund-alternativ",
alt. 6 gikk om Åsa.
1999 Spor i gammel jord
Grunnlagsrapport Utreder kulturmiljøer fra
kulturminner for
Sandvika til Hønefoss
Ringeriksbanen
og E16

2007

2008

E16 Skaret-Hønefoss
Verdi- og
sårbarhetsanalyse
E16 Skaret-Hønefoss
Kulturmiljø. Verdi og
sårbarhetsvurdering.
Tilleggsutredning

Tilleggsrapport

Utredning av kulturmiljøer
fra Skaret til
Hvervenmoen
Verdivurdering av
kulturmiljøer vest for
planområdet til 2007rapporten

Hvem
Buskerud
fylkeskommune
for NSB Bane

Akershus
fylkeskommune
for
Jernbaneverket
og Statens
vegvesen
NIKU for
Statens
vegvesen
Statens
vegvesen og
Vegdirektoratet.
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2011

2013

2015

E16 Skaret-Hønefoss
Kulturmiljø. Verdi og
sårbarhetsanalyse.
Tilleggsutredning
Sundvollen–Åsa–
Hvervenmoen
E16 Skaret-Hønefoss
Temarapport
Kulturmiljø.
Konsekvensutredning
Ringeriksbanen og
E16 Skaret –
Hønefoss
Silingsrapport

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Tilleggsrapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Verdivurdering av
kulturmiljøer øst for
planområdet til 2007rapporten.

Rapporten er en samkjøring av de tre foregående rapportene med mindre konservativ
avgrensning av kulturmiljøer
Silingsrapporten, basert på øvrige utredninger
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Kulturminneconsult for
Statens
vegvesen

Kulturminneconsult for
Statens
vegvesen
Jernbaneverket
og Statens
vegvesen
(Norconsult)

Silingsrapporten, de eldre utredningene og nyere kommunale og regionale planer danner
utgangspunkt for kulturminneutredningen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Utredningen er
basert på et samlet grunnlag av tilgjengelig kjent kunnskap, men supplert med resultater fra pågående
arkeologiske registeringer i regi av Akershus og Buskerud fylkeskommuner. I tillegg til valgt metodikk i
håndbok V712, er veileder «Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar» (2003) fra
Riksantikvaren brukt i vurderingene for fagtemaet.
Traséen går gjennom områder med store kulturminneverdier, flere steder av nasjonal betydning. En
rekke kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi blir berørt av tiltaket, de fleste av dem fredet. Det er
særlig store kulturmiljøverdier i Bærum og Hole kommuner, men også i nordre del av
utredningsområdet i Ringerike. Kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for utredningen dekker
kategoriene automatisk fredete kulturminner i sjø og på land, nyere tids kulturminner, kulturmiljø og
kulturlandskap. For nyere tids kulturminner har særlig krigskulturminner, jernbanehistorie, gamle
vegfar og historisk tettstedsutvikling vært viktig å få belyst.
Mange kulturminnelokaliteter er kjent og kartfestet i nasjonal database for kulturminner, Askeladden.
Askeladden viser primært automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner,
forskriftsfredete kulturminner, samiske kulturminner eldre enn 100 år, og kulturminner under vann.
Kulturminner fra nyere tid (ikke fredete) og kulturminner med uavklart vernestatus, samt lokaliteter
hvor kulturminner er fjernet er også vist.
I Askeladden ligger også Riksantikvarens oversikt over bymiljø i Norge med nasjonal verdi, registrert
som NB!-områder. NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer
som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 249 områder i 78 byer og tettsteder der sporene etter
1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende
utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og
utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et
grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi
grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør
fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter
kulturminneloven. Slike områder er registrert i Hønefoss (Jugendgårdene og Follumåsen).
Askeladden inneholder også SEFRAK-registeret (Sekretariatet For Registering Av faste Kulturminner).
Heller ikke dette bygningsregisteret innebærer en formell vernestatus for objektene, men gir et signal
om at kulturhistoriske verdier finnes i området, og at det i sammenhengen mellom bygninger og
landskap finnes kulturhistoriske bygninger som er relevante for konsekvensutredningen. I
analyseområdet er tallet på bygninger i SEFRAK-registeret stort, og SEFRAK er en viktig kilde som
underlag for en beskrivelse av viktige bygningsmiljø, og for å fange opp særlig viktige enkeltobjekt og
bygningsmiljø. SEFRAK-registreringene er supplert med antikvariske bygningsvurderinger utført av
Hole kommune.
Askeladdens publikumsversjon, kulturminnesøk, er i noen grad benyttet. Videre er Unimus,
Universitetsmuseenes samlingsportaler, brukt for opplysninger om arkeologisk materiale. Det
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foreligger omfattende lokalhistorisk litteratur for utredningsområdet, og faglitteratur er også konsultert.
Det vises til referanseliste/kilder.
Landsverneplaner for ulike sektorer som vegvesenet, jernbaneverket, Forsvarsdepartementet, NVE og
Helse- og omsorgsdepartementet omfatter fredete eller verneverdige eiendommer og strukturer i
utredningsområdet, og er følgelig benyttet. Fra Buskerud fylkeskommune foreligger
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Kulturminneplaner
og andre relevante planer og arbeider fra kommunene er også trukket inn.
Kunnskapen om Ringerikes forhistorie og historie er relativt god. På bakgrunn av denne er det i
konsekvensutredningen laget en overordnet kulturhistorisk beskrivelse. Utredningsområdet er definert,
og de kulturhistoriske verdiene i hele analyseområdet er delt inn i definerte kulturmiljø som er
beskrevet. Enkeltstående kulturminner av lav kunnskapsverdi, eksempelvis en kullgrop eller en yngre
SEFRAK-registrert bygning, uten sammenheng med andre kulturminner, er i noen tilfeller ikke
inkludert i et kulturmiljø. Generelt er det imidlertid tilstrebet å samle alle kulturminnene i slike miljø
Eksisterende materiale (tidligere utredninger) er supplert og tilpasset utredningsområdet og
utredningsoppgaven. Dette gjelder særlig i nord ved Hønefoss, Bråten og Veien, samt ved Kroksund,
Sundvollen og Storøya (Kuskeplassen, Hamarbispens ladegård – Biscopsøe). I tillegg er nye
kulturmiljø vurdert i Bærum kommune; på Jong, Bjerke, Tanum, Ringi, Rønningen og på Krokskogen.
Det kulturhistoriske jordbrukslandskapet er fremtredende i deler av utredningsområdet, og
sammenfaller i stor grad med områder der potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk fredete
kulturminner er vurdert som stort. Kulturminneforvaltningen (Buskerud og Akershus fylkeskommuner)
gjennomfører arkeologiske registreringer i felt i utredningsområdet som utgangspunkt for videre
planlegging, jfr. kulturminneloven §9 (Undersøkelsesplikten). I 2016 ble det gjort oversiktskartlegging i
Buskerud fylke som utgangspunkt for nødvendige arkeologiske registreringer i 2017. Utover dette er
det foretatt kartlegging av marine kulturminner i Steinsfjorden av Norsk Maritimt Museum. I Akershus
fylke ble oversiktskartlegging startet opp i 2017. I utredningsprosessen og planprosessen har det vært
tett kontakt med kulturminneforvaltningen i Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Ny kunnskap som
følge av omfattende arkeologiske registreringer er fortløpende innarbeidet i verdi-, omfangs-, og
konsekvensvurderinger. Ved Kroksund og Svingerudveien har kunnskapsgrunnlaget økt betydelig
etter fylkeskommunens pågående registreringer.
I områder fylkeskommunen har påvist nye kulturminnelokaliteter er vurderte kulturmiljø enten utvidet
eller nye etablert/avgrenset. Potensial for funn er ikke lagt til grunn for vurdering av kulturhistorisk
verdi, jf. håndbok V712. Kunnskapsgrunnlaget er ellers som i planprogrammet. Det forventes at
fylkeskommunene bistår i planprosessen med vurdering/tilrådning der det er nødvendig med
dispensasjon fra fredning, jf. kml § 8, fjerde ledd (bestemmelsesområder). For kulturminnelokaliteter
som søkes frigitt, må Riksantikvarens dispensasjonsvedtak foreligge før planen blir endelig vedtatt.
Eventuelle utgravinger utføres etter at planen er vedtatt.

2.5

Verdi

Utredningsområdet deles inn i delområder basert på verdien områdene har for de ulike temaene.
Kartlegging av undersøkelsesområdet utføres vanligvis i to steg:
1. Registrering og kartfesting.
2. Inndeling i delområder.
Registreringene er mer detaljerte innenfor planområdet enn innenfor de områdene som bare blir
indirekte berørt (resten av influensområdet).
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Tabell 2-3. Registreringskategorier for kulturminner og kulturmiljø, jf. håndbok V712.

Avgrensningen av delområder kan gjøres på flere nivåer. Hvilket nivå som er hensiktsmessig, har
sammenheng med plannivået og områdetypen. Utreder har gjort en vurdering av hvor finmasket
analysen må være for å belyse fagtemaet i forhold til det aktuelle prosjektet. Målsettingen har vært å
avgrense miljøene på en hensiktsmessig måte for å kunne skille mellom de ulike alternativene og at
utredningsoppgaven blir løst på en god måte. De aller fleste kulturminnene er samlet innenfor disse
miljøene, men et mindre antall kulturminner er ikke inkludert. Dette er enkeltstående kulturminner av
lavere kulturhistorisk verdi, som enkeltstående bygninger og enkelte kullgroper, uten påvisbar
sammenheng med andre kulturminner eller miljøer.
For kulturmiljøtemaet gis først en samlet historisk presentasjon av området og dets karaktertrekk, for å
gi en bakgrunn for inndeling i – og vurdering av – ulike kulturmiljøers verdi.
Verdien for det enkelte kulturmiljøet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor verdi.
Liten
Middels
Stor
|-----------------|-----------------|-----------------|
▲
Kulturminneloven gir en bred definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø. Dette betyr at ikke
alle kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av kulturminner blir det lagt vekt
på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare på, og at et representativt utvalg skal
prioriteres for vern. Det skal legges vekt på kulturhistoriske sammenhenger fremfor enkeltobjekt.
Grunnlaget for å verne kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunnskap, som
grunnlag for opplevelse og som ressurs for bruk.
Kilde til kunnskap: Ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal representativitet,
sammenheng/ miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.
Grunnlag for opplevelse: Menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver sin måte.
Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, tilknytning til stedet og hvilke
sosiale eller etniske grupper en hører til. Kulturminnene er med på å vise kontinuitet og endring i det
fysiske miljøet og gir stedet karakter. I henhold til metode i V712 vektlegges historisk lesbarhet og
forståelse i vurdering av opplevelsesverdi.
Bruksressurs: Mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett verdi som
bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår kulturminnene som en del av

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

35 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

opplevelsene, og kan dermed også ha en pedagogisk verdi. Kulturminnene er derfor en indirekte
ressurs som gir grunnlag for næringsutvikling.
De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av kunnskaps- og opplevelsesverdier kan ofte overlappe
hverandre. Hvilke kriterier som det blir lagt mest vekt på, er derfor avhengig av de aktuelle
kulturminnene eller kulturmiljøene. Kunnskapsverdiene blir vektlagt ved vurderinger av nasjonale
interesser.
Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Fornminner er automatisk fredet etter kulturminneloven,
og har sammen med vedtaksfredete kulturminner i utgangspunktet stor verdi. Alle vurderinger er
tilpasset nivået på planoppgaven som skal besvares på et lokalt nivå og kjent KU-metodikk som nevnt
over, og vurderes samlet for hvert kulturmiljø.
Håndbok V712 sine kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er gjengitt i figuren under.
Tabell 2-4. Verdisetting av kulturmiljø, håndbok V712

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

36 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

I rapporten deles planområdet inn i 6 utredningsstrekninger. Denne inndelingen baseres dels på
overganger i landskapet og dels på egenskaper ved tiltaket, og er gjort for å etablere sammenlignbare
enheter for alle utredningstema.

Figur 2-1. Utredningsstrekninger.
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Omfang

Tiltak i planen berører kulturmiljø på ulike måter, blant annet ved kryssing i dagen eller i tunnel, eller at
tiltak tangerer kulturmiljø. Flere steder er det direkte konflikt mellom tiltaket og verdifulle kulturminner
og/eller kulturmiljø. I tillegg vil tiltaket endre opplevelsen av miljøene, særlig i form av visuell
påvirkning og støy. Noen kulturmiljøer blir splittet og viktige sammenhenger blir brutt. Konflikten vil
være stor for flere av kulturmiljøene, mens tiltaket vil være av mindre betydning i andre miljøer.
Omfang er et uttrykk for i hvor stor grad tiltaket vil endre verdiene i området, både direkte og indirekte i
et influensområde for virkninger av tiltaket. Omfanget vurderes opp mot null-alternativet.
Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang. Skalaen er
sammenfallende med y-aksen i konsekvensvifta (Figur 2-3).
Figuren under angir de ulike kategoriene som omfangsvurderingen kan deles inn i. Ved en positiv
vurdering skal det tas stilling til om tiltaket fører til noe forbedring, forbedring eller stor forbedring for et
delområde. Ved en negativ vurdering skal det tas stilling til om tiltaket vil føre til noe forringelse,
forringelse eller ødeleggelse for et delområde.

Figur 2-2. Skala for vurdering av omfang. Skalaen er glidende for å nyansere omfangsvurderingen.
Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil
medføre for det enkelte delområde. Omfang vurderes for de samme områder som er verdivurdert, og
vurderes i forhold til dagens situasjon (0-alternativ).
I vurderingene av omfang og konsekvens ligger også en vurdering av hvor sårbare kulturminnene er.
Sårbarhet er et mål på kulturminnenes og kulturmiljøenes evne til å holde på grunnleggende og
verdifulle egenskaper mot ulike typer påvirkning. Påvirkninger kan være direkte eller indirekte,
reversible eller irreversible, og kan skyldes flere forhold, for eksempel fysiske tiltak, klimatiske forhold
for forurensing, ødeleggelser forårsaket av bevisste og ubevisste handlinger hos folk.

2.7

Konsekvens

Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområde ved hjelp av
konsekvensvifta i håndbok V712 (se under, figur 2-3). Konsekvensen angis på en skala fra svært
negativ til svært positiv konsekvens.
Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet konsekvens
av tiltaket.
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Figur 2-3. Konsekvensviften (håndbok V712) og karakteristikker og fargekoder for konsekvens.
Hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i, er begrunnet i vurderingene samtidig som
kulturmiljøer er presentert på kart. Kulturhistoriske hovedtrekk som danner rammen rundt de enkelte
kulturmiljøene er beskrevet. Verdi og konsekvens omtales for hvert kulturmiljø. Vurderingene er så
detaljerte at man får identifisert de tilfeller der tiltaket gir direkte inngrep i kulturminner og kulturmiljø.
Kulturhistorisk verdi er vurdert ut fra kulturmiljøenes representativitet, sammenheng/miljø, autentisitet,
fysiske tilstand, kunnskapsverdi, bruksverdi og opplevelsesverdi. Dette har dannet grunnlaget for
vurdering av tiltakets omfang og konsekvens.

2.8

Anleggsfasen

Dersom tiltaket i anleggsfasen medfører permanent miljøskade, inngår dette i vurderingen av
konsekvenser i det endelige tiltaket. Under anleggsfasen vurderes bare midlertidige konsekvenser.
Midlertidige konsekvenser omtales for seg.
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden er først og fremst knyttet til visuell
innvirkning, støy og støv. Anleggsperioden kan ofte medføre større negative konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø enn det fremtidige anlegget fordi anleggsområdet på den enkelte
strekningen vil gi større belastning enn det fremtidige anlegget. Anleggsområdet samt
tilkjøringsvegene til anlegget vil kunne gi stor belastning på kulturminner og kulturmiljøer.
Masselagring forårsaker generelt store konsekvenser på funn som ligger i jorda. Når nye masser fylles
oppå, trykkes jordmassene sammen og bidrar til ødeleggelser av de kulturminner som måtte ligge i
det aktuelle området. Masselagring i områder med kulturminner eller områder som er vurdert til å ha
stort potensial for nye funn av automatisk fredete kulturminner, vil utløse undersøkelsesplikt jf.
kulturminnelovens § 9 og eventuell dispensasjon jf.- § 8, 4. ledd for kulturminner i området.
For å begrense direkte og visuelle virkninger er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at en unngår å legge rigg- og masselagringsområder i eller nærme viktige
kulturminneverdier i området.
Riksantikvaren har presisert at riggområder er å anse som tiltak på lik linje med andre tiltak, for
eksempel veg, etc. Det betyr at riggområde oppå marken utløser undersøkelsesplikt jf.
kulturminnelovens § 9 og eventuell dispensasjon jf. kulturminnelovens § 8, 4. ledd for kulturminner i
området. Dette gjelder også andre midlertidige tiltak som masselagring, planer der byggegrensen
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under anleggsperioden går ut over plangrensen, grøfting, drenering, motfyllinger, etc. Rigg- og
masselagringsområder er så langt det er mulig lagt til allerede berørte arealer innenfor
utredningsområdet, som for eksempel tidligere masselagringsområder, masseuttak og riggområder.
Varige konsekvenser knyttet til rigg- og masselagringsområder er vurdert under
konsekvensutredningen av tiltaket.
Konsekvenser i anleggsperioden inkludert riggområder og masselagring, avbøtende og
kompenserende tiltak og behovet for miljøoppfølging er drøftet i tråd med metodebeskrivelsen.

2.9

Usikkerheter

Selv om det foreligger mye tilgengelig materiale, det er gjort nye utredninger, befaringer, registreringer
og innsamling av data, og vurderingene har vært gjennom kontroller og kvalitetssikring, vil det likevel
være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Slik sett skiller ikke dette seg fra usikkerhet i f.eks.
kostnadsoverslag, selv om usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser ikke kan tallfestes på samme
måte.
De viktigste årsakene til usikkerhet ved ikke prissatte konsekvenser, og dermed også for virkninger for
kulturminner og kulturmiljø, kan knyttes opp til om hvor vidt alle verdiene i området er fanget opp og
vurdert korrekt (kunnskapsgrunnlaget og verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker verdiene
(omfang) er tilstrekkelig fanget opp.
Det kan også være noe usikkerhet om hvordan tiltaket blir utformet i endelig bygd versjon, selv om
dette er beskrevet og fastsatt så lagt det er mulig i reguleringsplanen og teknisk forprosjekt. Det er
ikke grunnlag for å hevde at tiltaket og dermed påvirkningen vil endre seg under prosjektering og
bygging, men det vil alltid være behov for detaljering og valg som ikke er fanget opp i tidligere fase.
Som omtalt i kapittel 4.1.6 – 4.6.6, er det derfor som del av konsekvensvurderingen trukket frem noen
områder hvor man må være særlig varsom for at konsekvensene ikke skal forverres. Det vil derfor
hefte noe usikkerhet også ved om virkningene av tiltaket kan endre seg.
Usikkerhetsmomentene nevnt over, er vurdert å være små og ligge godt innenfor et godt og relevant
beslutningsgrunnlag. Eventuelle beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til tiltaket er omtalt
dersom det er aktuelt.
For kulturminner og kulturmiljø er vurderingene i konsekvensutredningen gjort på et overordnet nivå
og ut fra generelle og prinsipielle vurderinger i veg- og banelinjene. Plannivået gjør at flere av
vurderingene og konklusjonene må regnes som noe usikre, men likevel gode nok til å gi en trygg
indikasjon på konsekvensene. Den største usikkerheten gjelder registreringene etter
kulturminnelovens § 9 som ikke ferdigstilt. Det skal gjøres registreringer også i 2018. Det vil kunne bli
påvist nye funnlokaliteter innenfor utredningsområdet som da ikke kommer med i denne
konsekvensutredningen. Det kan også komme fram nye funn av automatisk fredete kulturminner i
forbindelse med gjennomføring av tiltaket og ved oppføring av nye konstruksjoner.
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3 KULTURHISTORISK GJENNOMGANG AV
UTREDNINGSOMRÅDET
Verdivurderingene innledes med en historisk gjennomgang av utredningsområdet, i tråd med håndbok
V712. Bærum, Hole og Ringerike kommuner er rike på kulturminner fra en rekke forhistoriske og
historiske perioder. Fremstillingen søker å vise markante trekk i samfunnets utvikling og hvordan dette
har satt spor landskapet – med eksempler fra utredningsområdet – for å gi forståelse for inndelingen i
kulturmiljøer.
I kapittel 4 beskrives og verdisettes 34 kulturmiljø i utredningsområdet, med konsekvensvurdering av
tiltaket for disse miljøene.

3.1

Eldre steinalder 10 000 – 4000 f.Kr.

Iskappen som dekket Skandinavia i siste istid begynte å smelte ned for 15 000 år siden. På denne
tiden var havnivået så lavt at deler av Nordsjøen var tørt land hvor mennesker holdt til. Bare den 70
km brede Norskerenna skilte Sør-Vestlandet fra dette Nordsjøkontinentet, eller Doggerland.
Da isen smeltet, steg havnivået fortere enn landet hevet seg etter at vekten av isen forsvant. Det er
lokale og regionale forskjeller i relativt havnivå, men i Hole og Ringerike er marin grense rundt 200
meter over dagens havnivå. I Bærum har landet hevet seg noe mer, her er marin grense litt over 200
moh (NGU). Dette vil si at store deler av utredningsområdet, hele strekningene med daglinje, lå under
vann da isen forsvant. Tyrifjorden var en del havet, med et fjordløp på hver side av Finnemarka, da
Ringeriksområdet ble isfritt for om lag 10 500 år siden.

Figur 3-1: Marin grense for planområde med omland. Tyrifjorden var opprinnelig del av havet via både
Lier og Hokksund. Den relative landhevingen var sterkest tidlig i steinalderen, men i den eldste delen
av forhistorien var strekningen over Sollihøgda kortere og lavere enn i dag (Kart www.ngu.no)
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Landet steg raskt i eldste del av steinalderen. Menneskene som etablerte seg her, den såkalte
pionerbosetningen, bosatte seg i et arktisk kyst-, skjærgård- og fjordlandskap med store matressurser;
rein, marine pattedyr, fisk og fugl. De nomadiske jeger-sankergruppene forflyttet seg mellom
boplasser og fangst- og jaktområder, basert på sesongmessige variasjoner i ressurstilgangen. I siste
del av eldre steinalder preges klimaet av en varmeperiode, og varmekjære treslag som alm, lind, ask
og eik etablerte seg.
Boplassene var gjerne strandbaserte. På Elstangen er det påvist en lokalitet fra senere del av eldre
steinalder, ikke langt fra vannkanten (KM 15). For om lag 7800 år siden hadde landet hevet seg så
mye i forhold til havnivå at ble Tyrifjorden ble stengt av som en innsjø. Strandlinjen til denne innsjøen
er fra da av relativt stabil, i motsetning til i Bærum, hvor landet fremdeles vil stige i forhold til marin
strandlinje, slik at steinalderens strandbaserte boplasser i dag ligger langt inne på land. På Øvre Ås,
like nedenfor Tanumåsen, er det funnet prikkhugget øks (KM 4). Den er om lag 6-7000 år gammel, fra
senere del av eldre steinalder. Med en strandlinje om lag 60 meter høyere enn i dag, lå Øvre Ås da i
strandkanten, like nedenfor Tanumåsen. Disse boplassene har ligget på marine masser, velegnet for
senere jordbruk. Mange av dem er nok dyrket opp og sporene forsvunnet.

3.2

Yngre steinalder 4000 – 1700 f.Kr.

Fra omlag 6000 år siden ble dyrehold gradvis tatt opp og stimulerte til fastere bosetning. Denne
overgangen i erverv kjennetegner den yngre steinalderen, også kalt jordbrukssteinalderen. De eldste
sporene av jordbruk er slipte steinøkser, trolig for rydding av beitelandskap. Denne første
jordbruksfasen ser ut til å ebbe ut etter om lag 1000 år, før en ny jordbuksekspansjon setter inn om lag
2800 f.Kr.
Den beste landbruksjorden ligger som regel under marin grense, i masser som er avsatt i tidligere
oversvømte områder. Det nye jordbruket ble helst lagt til marine avsetninger, altså områder som har
hevet seg over havnivå.
Driftsformen var svedjebruk, avsviing av områder som dyrkes opp, men utarmes fort. Driftsformen er
altså ikke så stedbunden som yngre jordbruk. Den nye jordbrukskulturen har større fellestrekk med
jordbrukskulturene lenger sør på kontinentet, med gjenstandsformer som flintdolker, stridsøkser, men
særlig mange skafthulløkser.
Det er funnet en flintøks fra yngre steinalder på Jong, og på Ringi er det funnet en hel rekke økser
(KM 1 og 6). Midtre Rudsøegården ved Kroksund var i bruk i den følgende bronse- og jernalderen,
men aktiviteten ble tatt opp mot slutten av steinalderen (KM 13). Fra denne tiden er det her funnet en
flintdolk. Disse funnene er fra områder som relativt tidlig ble gårder, i jernalderen. Men også på
Brenna, som trolig ikke ble ryddet før i middelalderen, er det funnet en flintøks med en meisel av rød
sandstein, fra denne tiden (KM 8). Vi vet ikke om dette er spor av kortvarig utnyttelse av høytliggende
moreneavsetninger for jordbruk, eller spor fra aktivitet som var nærmere knyttet til skog og jakt. På
denne tiden gikk trolig mye ferdsel fra Tyrifjorområdet til kysten via Drammenselva, men til fots vil det
ha vært relativt kort mellom Holsfjorden og kysten.
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Tabell 3-1. Tidstabell med forhistorisk og historisk periodeinndeling og eksempler på kulturminner fra
planområdet. En rekke lokaliteter er oppgitt som førreformatoriske og kan ikke uten videre plasseres til
en periode. Det må merkes at kulturminner går inn i en større sammenheng i sine respektive
kulturmiljø som gjerne kan ha større tidsdybde.
Periode

Steinalder
9500-1700
f.Kr

Underperiode
Eldre
steinalder
(Mesolitikum)

Yngre
steinalder
(Neolitikum)

Underperiode
Tidligmesolitikum
9500-8000 f.Kr
Mellommesolitikum
8000-6500 f.Kr

Trinnøks på Øvre Ås (4)

Senmesolitikum
6500-4000 f.Kr

Boplass på Elstangen (15) aktivitetsområde Løken (17)

Tidligneolitikum
4000-3400 f.Kr

Aktivitets/boplass-spor på Rudsøgård (13), Rørvik (14),
Elstangen (15) Løken (17).
Flintøks på Jong (1), steinøkser på Ringi (6), skafthullsøks
Sundøya (13). Aktivitetsspor Kroksund (13)
Spor av dyrking på Rudsøgården mot slutten av perioden (13)

Mellomneolitikum
3400-2300 f.Kr
Senneolitikum
2300-1700 f.Kr

Bronsealder
1700-500
f.Kr

Jernalder
500 f.Kr1030 e.Kr

Eldre bronsealder

1700-1100 f.Kr

Yngre bronsealder

1100-500 f.Kr

Eldre
jernalder

Middelalder
(MA)

Historisk tid
1030 e.Kr-

Førromersk jernalder
500 f.Kr -0
Romertid
0-400 e.Kr
Folkevandringstid
400-570 e.Kr

Yngre
jernalder

Merovingertid
570-800 e.Kr
Vikingtid
800-1030 e.Kr
Tidlig middelalder
1030-1130 e.Kr
Høymiddelalder
1130-1350 e.Kr
Senmiddelalder
1350-1536 e.Kr

Nyere tid
(Etterreformatorisk
tid)

Eksempler fra planområdet (kulturmiljø i parentes)

Tidlig nytid
1537-1660 e.Kr
Eneveldet
1660-1814 e.Kr

Aktivitetsspor på Ringi (6), Midtre Rudsøgård (13) og Løken
(17). Strukturer, Gjesval (16) og Melingen (21).
Branngravfelt på Veien (33), gravrøys på Jong (1).
Helleristninger på Sundvollen (KM 13) og Fjulsrud (34)
Gravhaug/gravfelt på Jong (1), Ringi (6), Rønningen (7),
Fekjær (16), Løken (17), Kjellerberget (18), Svingerudsveien
(19), Ve (32) samt flere hundre på Veien (33).
Hulveger på Ringi (6), Løken (17), Svingerudsveien (19).
Langhus på Veien (34), aktivitetsspor Ringi (6), Mælingen (21)
Kroksund (13) Rørvik (14) Gjesval (16), Sørum (25), Veien (33),
jernvinne ved Svingerudsveien (19)
Aktivitetsspor Svingerudsveien (19).
Dyrkingsspor Rudsøgård vestre (13), Ve (32) og Veien (33).
Fangstgrop Prestemoen (22). Aktivitetsspor Melingen (21).
Gravhauger på Ve (32), Veien (33)
Aktivitetsspor Melingen (21) og Gjesval (16).
Dyrkingsspor, rydning Tanumveien (5).
Hulveger Ringi, Rustan (6, 8)
Kullfremstilling Løken (17), Kjellerberget (18) og
Svingerudsveien (19)
Bebyggelse (1,4, 5,6,13,16,17)
Kullmiler Rustan (8), Avtjerna (10).
Jordbrukslandskap (34).
Bergenske Kongevei (1807) (12, kan følges i flere miljø)

Unionstid
1814-1905 e.Kr

Bygninger av ulik verneverdi og status i samtlige miljø,
unntatt KM 19, 22, 26, 31 og 32. Helgelandsmoen leir fra
1868 (20). Kalkovn Ringi (5). Industrielle kulturminner på
Hønefoss (29). Steinbru fra 1855 over Kroksund (13).
Skipsvrak ved Rørvik (14), og Elstangen (15)

1900-tall til nåtid
1905 e.Kr-

Bergenbanes åpnes, Hønefoss stasjon ombygget (1909)
Bygninger, div verneverdi (2,3,5,7,9, 13, 21,23,24,27,29, 30).
Båtvrak Rørvik (14 og 15)
Krigsminner Helgelandsmoen (20). Fredet skibakke,
Skuibakken (7). Bensinstasjon 1930t ved Sundvollen (13)
Verneverdige englemaster ved Sørum (25).
Fredet gang-sykkelvei ved Hønefoss (31)
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Bronsealder 1700 f.Kr. -500 f.Kr.

I løpet av bronsealderen blir jordbruk og dyrehold viktigere for økonomi og livsopphold, og fastere
bosetning mer utbredt. Fra slutten av steinalderen og fremover er det påvist gårdsbosetninger med
langhus som virker felles for det skandinaviske området. I norsk arkeologi er det en pågående
diskusjon om vi finner opprinnelsen til dagens gårdsstruktur i bronsealderens eller jernalderens
samfunnsstruktur. Mønsteret endres imidlertid i løpet av perioden, for eksempel ser husene ut til å bli
mindre for om lag 3000 år siden, dette sammenfaller med klimaforverring og intensivering av
gjødsling.
Metallet som perioden har sitt navn fra var kostbart og er relativt uvanlig i det arkeologiske materialet.
Det er funnet rundt 850 bronsegjenstander fra denne perioden i Norge, og steinteknologi fra tidligere
perioder var fremdeles svært viktig. Bronse var ikke et lett tilgjengelig materiale. Legeringen krever
tinn, som har få naturlige forekomster i Europa. Tilgang til bronse var en maktfaktor i datidens
samfunn, og mye tyder på at kontroll med handel og distribusjon var knyttet til samfunnets øvre
sosiale lag. Bildet at et mer lagdelt samfunn underbygges av monumentale gravhauger som har vært
ressurskrevende å bygge. Helleristningsmotiver av skip og prosesjoner, trolig religiøse, føyer seg inn i
bildet.
Jordbruket ble lagt til marine avsetninger, og store deler av utredningsområdet må ha vært attraktivt
for jordbrukere allerede i bronsealderen. Blant de påviste dyrkingssporene på Tanum (Ringi), er trolig
flere fra bronsealder. Under det pågående arkeologiske registreringsarbeidet for fellesprosjektet E16 –
Ringeriksbanen er det nylig påvist bosetningsspor fra bronsealder på Midtre Rudsøegården (KM 13).
Det er usikkert om gravhaugen på Jong (KM 1) er fra bronsealder eller den påfølgende jernalderen.
Like vest for denne er det gravd ut en røys fra bronsealder. Den inneholdt en rakekniv av bronse og
helleristninger. Rundt Veien (KM 33) er det påvist branngravfelt fra bronsealder. Allerede da har dette
området hatt en kultisk/religiøs senterfunksjon. På Sundvollen (KM 13) står en helleristningsstein med
ulike motiver, deriblant båter. Båtene er trolig en form for store kanoer, og viser til ferdsel utover
Tyrifjorden. Med slike «skip» har man tatt del i et nettverk som strakte seg til Middelhavet. Slike
båtristninger er også påvist andre steder langs Tyrifjorden, ved Berget og Utviken. Under Buskerud
fylkeskommunes registeringer er det påvist ytterligere helleristninger på Sundvollen i 2017, blant annet
to båtmotiver. Båtmotivet opptrer også på en ristningsflate nær Sollihøgda (KM 34).

3.4

Jernalder 500 f.Kr. – 1050 e. Kr.

Jernalderen avløser bronsealderen, og ettersom jern kunne utvinnes lokalt i Norge fikk denne
nyvinningen langt større nytte som redskapsmateriale, og større direkte påvirkning på
samfunnsutviklingen. Gjennom perioden sees gradvis en økende lagdeling av samfunnet som
påbegynt i bronsealder. Av ulike grunner er Ringerike særlig interessant som jernaldersamfunn. I den
følgende omtalen av jernalderen menes med Ringerike her distriktet rundt Tyrifjorden, ikke dagens
kommunegrenser.
Selv om enkelte stedsnavn og jordbruksområder kan spores tilbake til bronsealder, kanskje yngre
steinalder, er det en utbredt oppfatning at plasskontinuitet i gårdstun oppsto i romersk jernalder (Kr.f. –
400 e.Kr.). Dette kan gjelde mange gårder i utredningsområdet, men kjerneområder som peker seg ut
i Bærum er Tanum og Ås (kulturmiljø 1 og 4). På Ringerike har det trolig vært en opprinnelig urgård,
Ve (KM 32), som var utgangspunkt for andre tidlige gårder i området, som Veien og Sørum (KM 25,
32 og 33). Lenger sør, i Hole må Fekjær og Gjesval ha vært gårder allerede i eldre jernalder (KM 16).
Like øst for disse ligger også Steinssletta hvor flere store gårder må ha blitt etablert tidlig i jernalderen.
I tilknytning til disse gårdene ligger også gravhauger og gravfelt. Ved Stein gård (KM 18) er det en
bygdeborg, her ligger også den kjente Halvdanshaugen. Med en diameter på rundt 60 meter og 4
meters høyde er dette en av Norges største gravhauger.
Gjennom jernalderen har antallet gårder og folketall økt, trolig merket en også her tilbakeslag fra
midten av 500-tallet med klimaforverring, kanskje også den justinianske pesten som har klare
paralleller i Europa til svartedauden nesten et årtusen senere.
Opprinnelig har maktsenteret på Ringerike ligget mot nord, med utgangspunkt i urgården Ve (KM 32),
men basert blant annet på gravmateriale og gravenes beliggenhet i forhold til gårdene, antar en at
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maktsenteret forskjøv seg sørover til Steinssletta i yngre jernalder. Stein (KM 18) peker seg ut som en
viktig gård i denne senere fasen. Vikingtiden sammenfaller med inngangen til en varmere
klimaperiode, og preges av ekspansjon på flere områder - økt befolkningsvekst, økt ressursutnyttelse,
økt handel og nye teknologiske løsninger.
Politisk makt er ofte tett forbundet med religionsutøvelse. På Ringerike er dette tydelig med det store
Veienfeltet som berører utredningsområdet, men også med gravhauger og -felt i nærområdet.
Likeledes har området en stor tetthet av alderdommelige religiøse navn. Ve- betegner et hellig sted,
og gårdsnavnene Veksal (Vesal) og Veien (Veivin) kan da bety hellig sal og hellig mark. Norrøne
gudenavn som Ull, Høne, Odin, Frøy, og Njord opptrer som stedsnavn på Ringerike, de to siste i
sammenheng med –hov, som er et sted for kultutøvelse. Det er trolig ingen tilfeldighet at det i
middelalderen ble bygget kirke på både Norderhov og på Hole, like ved Frøyshov.
Svært gode jordbruksforhold forklarer mye hvorfor Ringerike ble et sentralt sted i jernalder. Området
er fremdeles karakterisert som et av Norge beste jordbruksområder. Videre er området sentralt som
bindeledd mellom Viken-området og kysten opp mot Hallingdalen og Valdres. Dette har trolig hatt
betydning i forhold til jernproduksjon i disse områdene. Ferdsel kan ofte bare spores indirekte
gjennom distribusjon av varer, men spor av ferdselsårer som ble mye brukt er synlige i terrenget, som
en lang fordypning med u-formet tverrsnitt, såkalte hulveger. I områder med løst jordsmonn kan slike
hulveger anta relativt store dimensjoner, og gjerne være flere meter brede. I utredningsområdet er det
flere hulveger som vi regner med skriver seg fra jernalderen. Et slikt vegnett har eksistert rundt Tanum
kirke (KM 6). Det er også en hulveg i tilknytning til de nylig registrerte kulturminnene på Prestemoen
(KM 19). Over Krokskogen og høgdedrag og dalfører mellom Bærum og Hole er det registret flere
partier med hulveger som skriver seg fra førreformatorisk tid. Slike er ikke nødvendigvis fra
jernalderen, og kan stamme fra senere bruk av området. Imidlertid kan vi regne med at det var
ferdselsårer tilbake til jernalderen på denne strekningen.

Figur 3-2. Alstadsteinen fra rundt år 1000. Her møter vi betegnelsen Ringerike for første gang i en
samtidig kilde. Fra Olsen 1941:133ff.
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I bevarte kilder opptrer navnet Ringerike allerede rundt år 1000, på den kjente Alstadsteinen fra Toten.
Navnet må imidlertid være eldre. «Øyen» Scandza (derav Skandinavia) er kort beskrevet av goteren
Jordanes på 500-tallet, basert på romeren Cassiodorus. Ulike folkegrupper på Scandza blir ramset
opp, mer eller mindre identifiserbare i dag. Jordanes nevner folket Raumarici (trolig Romerike) og
Ragnaricii, som er foreslått å være Ringerike, selv om de fleste tolker dette som Ranrike, i Bohuslen.
Imidlertid er det interessant at begge disse folkegruppene benevnes med endingen –rici. Det norrøne
–riki (herredømme, makt), kommer av germansk rikija, lånt fra keltisk rigiyon (kongerike). Jordanes
verk er omdiskutert som historisk kilde, men gir likevel et verdifullt innblikk i norske forhold, sett
utenfra, og lenge før landet ble samlet. Før vikingtiden og begynnende rikssamling, må det i Norge ha
vært en rekke regioner som mer eller mindre hadde preg av å være høvding- eller småkongedømmer.
Det er gode grunner til å tro at Ringerike var et slikt småkongedømme. Navnehistorien for Ve med de
omliggende gårdene, gravminner, langhus og praktfunn fra Veien (KM 32, 33) peker mot et
høvdingsete, og det er gode grunner til å anta at dette var det første høvdingsetet i «Ringeriket». Fra
senere kilder kjennes Ringerike gjennom Fritjov den frøknes saga, men den der omtalte kong Ring
betraktes som en mytologisk konstruksjon. En rekke av vikingtidens historiske personer er knyttet til
Ringerike i kilder fra middelalderen. Halvdan Svarte, Harald Hårfagres far, er omtalt som konge av
ulike områder, deriblant Ringerike. Etter tradisjonen ble liket hans delt, og hodet skal være begravet i
Halvdanshaugen på Stein gård (KM 18). Harald Hårfagre var gift med Åshild Ringsdatter, datter av
Kong Ring Dagsson på Ringerike. Sigurd Syr på Ringerike var stefar til Olav den hellige, og far til
Harald Hårdråde. Flere historikere har knyttet Sigurd Syr til nettopp Stein gård. Det er store
usikkerheter til disse opplysningene, men det er interessant å merke seg at Ringerike er et av flere
områder i Norge som ble brukt som legitimering av opphav og kongemakt.
Vikingtiden avslutter jernalderen og er på mange måter en brytningstid. Vikenområdet er tidvis under
dansk overherredømme, men et norsk kongedømme utvikles og etableres gjennom perioden, og
kristendommen er innført ved slutten av perioden.

3.5

Middelalder 1050 – 1537 e. Kr.

Gjennom middelalderen er Norge en integrert del av det kristne Europa, med egen statsadministrasjon
og underlagt en felleseuropeisk administrasjon gjennom den katolske kirken. I motsetning til tidligere
perioder er middelalderen en historisk periode i den forstand at vi nå har et visst skriftlig kildetilfang å
tolke samfunn og hendelser ut fra.
Overklassen, kongemakt, velstående bønder og kirkens institusjoner kan nå identifiseres i ulik grad til
gårder og eiendommer. I utredningsområdet er det en tydelig kultkontinuitet hvor tidlige kirker er langt
til store gårder som også har en rekke gravhauger, som Tanum. Dette sees også på hver side av
utredningsområdet med kirker på Norderhov og Hole, like ved Frøyshov. Kirken skal ikke sees som en
selvstendig maktfaktor, i stor grad er den i samarbeid med, og legitimerer kongemakt og overklasse.
Den indre veksten i vikingtiden fortsatte inn i kristen tid. Gjennom hele middelalderen var det tekniske
nivået i jordbruket svakt og produktiviteten liten. Bosetningen spredte seg utover det som i dag er
dyrka mark i bygdene. Brenne gård (KM 8) er for eksempel en gård som ble ryddet i middelalder,
navneendingen -rud kan indikere at en gård ble ryddet i denne perioden, og gjelder trolig Reverud (KM
4). I tillegg til korndyrking og husdyrhold, benyttet man seg også av ressursene skogen og myrene
kunne tilby. Skogen gav viktige produkter som treverk til bygninger, båter, kull- og tjæreproduksjon,
samt myrmalm for jernproduksjon. I daværende Weiefoss (Hønefoss) omtales en kvern i 1337. Den
agrare krisen i senmiddelalderen kombinert med svartedauden førte til at en rekke gårder ble lagt øde.
Fra jernalderen var det ulike ferdselsårer som var opparbeidet gjennom bruk, i dag synlige som
hulveger. I middelalderen kom lovreguleringer som påla befolkningen vedlikehold av etablerte vegfar
og rideveger, noe som primært innebar å hindre at ferdselsårene grodde igjen. I noen grad ble
klopper, steinlegging og tilrettelegging initiert av lokale myndigheter. Fra skriftlige kilder vet vi at
Magnus Lagabøte reiste over «Kroka Skog» fra Oslo til Ringerike i 1276, noe som viser at ferdselen
over Krokskogen og Kroksundet var en etablert rute. Fra middelalderen av skal det ha gått en mindre
pilegrimsveg over Krokskogen (KM 12 og 13). Denne nye reisevirksomheten, pilegrimsreisene, ble
initiert av Kirken og gikk langs de etablerte ferdselsårene. Fra et historisk standpunkt må det påpekes
at dagens pilegrimsled over Ringerike ikke er den tradisjonelle hovedruten ruten fra Oslo til Nidaros,
via Romerike og Hamar. Pilegrimsleden over Ringerike er en nykonstruksjon, men i noen grad lagt til
eldre ferdselsruter med historiske reisedelmål. Utfra andre bevarte hulveger kan det ha gått flere ruter
mellom Bærums- og Holeområdene.
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Tidlig nytid og eneveldet 1537 – 1814

Fra midten av 1500-talet preges både byene og bygdene av ny vekst i folketall og handel. God tilgang
på tømmer og fisk gjorde at utenrikshandel tok seg opp, og trelasthandelen fikk så stort omfang at det
ble behov for toll- og handelssteder utenfor bysentraene. Økt kontakt og aktivitet førte til både inn- og
utflytting av handelsfolk og håndverkere.
Hønefoss (KM 29) vokser frem som et tettsted rundt sagbruksdrift i løpet av 1600-tallet, og tømmeret
fløtes i stor grad videre til Drammen. Drammen til landets viktigste utskipningshavn for tømmer fra
midten av 1700-tallet, og i 1760-årene bodde det rundt 450 mennesker i Hønefoss. Hønefoss var
Norges største industrisamfunn etter bergverkene på Kongsberg og Røros. I Bærum anlegges
smelteverk i 1610 og Bærums Verk blir Norges største jernverk i en lengre periode på 1700-tallet.
Slike bedrifter sysselsatte personer – mer eller mindre frivillig – fra nærområdet som forsynte
bedriftene med råstoff, tømmer og kull. Bærums Verk var etter hvert i besittelse av mange
eiendommer og bruk i Bærum, som Rustan (KM 8). På flere av gårdene i planområdet ble det drevet
omfattende kalkbrenning på 15- og 1600-tallet. På Ringi (KM 6) er det bevart en kalkbrenningsovn.
Bergverk og jernverk ble skjenket kongelige privilegier, «sirkumferensprivilegiet» ga dem førsterett til
tømmeret innenfor en viss radius av verket. Fra 1627 ble denne utvidet til fire mil. Gjennom 16- og
1700-tallet var det en rekke konflikter mellom verket som hevdet privilegiet sitt, og bøndene som ble
pålagt å brenne kull til verket. Bøndene på sin side hadde bedre inntjeningsmuligheter på
kalkbrenning på egen grunn. Leverandørlister for Bærums verk i 1779 viste totalt 216 leverandører av
trekull. 87 av disse var fra Hole, og leverte i snitt 79 kubikkmeter kull. Kullbrennere i østre Bærum
leverte i snitt 180, 5 kubikkmeter, men hadde kortere vei. Både jernverket, sagbruksvirksomheten og
kalkbrenningen i denne perioden kan ses som forløpere til industrialiseringen på 1800-tallet.

Figur 3-3: Sirkumferensen til Bærum verk gav skogprivilegier over store områder. De mørkegrønne
feltene viser områdene Bærum og Dikemark verk benyttet primært, men det ble også kjøpt kull fra
produsenter utenfor disse kjerneområdene, som på Ringerike. Selv om Krokskogen og Vestmarka ble
kraftig utnyttet, ble ikke sirkumferensområdet avskoget slik som på Røros som var et større verk med
lengre bruksperiode (Illustrasjon av Jan Martin Larsen, i Kittelsen 2005:77).
Fra midten av 1600-tallet er folketallet igjen på samme nivå som ved inngangen av svartedauden
omtrent 300 år tidligere. Fremdeles er jordbruket den primære næringsveien og befolkningsveksten
medfører økt nyrydning. Ødegårder er tatt opp igjen, og videre nyrydning har gjerne form av
husmannsbruk i mer perifere områder for jordbruk. Dette er små bruk som lå under større gårder, hvor
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husmennene gjerne var mer eller mindre forpliktet til å bidra med arbeidskraft. Dette sammenfaller
med 1600-tallets innvandring fra Finland. De såkalte skogfinnene drev svedjebruk, og flere slike bruk
ble etablert på Krokskogen, Niskinn (KM11) er et eksempel. Fra gammelt av var Krokskogen og
Vestmarka regnet som allmenning av bygdefolk i Hole, Norderhov, Bærum og Lier. Skogfinnenes
etablering medførte konflikt i noen tilfeller. At allmenning ble kjøpt og lagt under større gårder og
Bærums verk må også ha medført misnøye. Husmannsplasser finner vi innenfor flere av
kulturmiljøene, både i de mindre sentrale områdene fra Sandvika opp til Krokskogen og vest for
Storelva, men også i nærmere tilknytning til storgårdene innenfor utredningsområdet.
På 1600- og 1700-tallet påbød Kongen i København utbedring av eldre ferdselsårer mellom
landsdelene. Disse hovedforbindelsene ble kalt Kongeveger. Postvesenets etablering i 1647
sammenfalt med dette. Posten ble i starten i hovedsak ført over etablerte ferdselsårer, etter hvert ble
det nødvendig å etablere nye veganlegg for å sikre stabil postføring. Selv om postføringen stort sett
ennå foregikk med kløv ble veganleggene i større grad utformet for kjerre, særlig utover på 1700-tallet.
Den gamle postruten fra Kristiania til Kristiansand gikk helt sør i området (kulturmiljø 2).
Oppgangstidene innenfor bergverks- og sagbruksdriften medførte også et økt behov for kjøreveger
som har satt spor i høgdedragene mellom Bærum og Hole. Fra middelalderen av gikk det en mindre
pilegrimsveg over Krokskogen (KM 12 og 13), men med fremveksten av Bærums Verk oppstår en
rekke nye veier i området, for frakting av kull til jernverket fra et stadig større omland. Flere av
veifarene som ligger innenfor ulike kulturmiljø i planområdet strammer trolig fra denne virksomheten.
Mot slutten av 1700-tallet forsynte også skogene rundt Tyrifjorden Bærums verk med kull, og
Sundvollen fungerte som et lastested for virksomheten. Vinterveier har også vært brukt langt tilbake,
men var viktige for kullfrakten. Kart fra begynnelsen av 1800-tallet viser en rekke veier på sjøen,
ferdsels- og frakteveiene ble lagt om og gikk over is så lenge denne holdt (se kart under KM 13).

3.7

Det store hamskiftet 1800-tallet til 1. verdenskrig

Det store hamskiftet er et begrep som beskriver endringene i det norske bondesamfunnet på 1800tallet, men i videre forstand dekker den norske overgangen fra et arbeidsintensivt førindustrielt
samfunn til industrisamfunn med mekanisering, sentralisering og utvandring.
Gjennom mekanisering og gjødsling endres jordbruket mot stadig større overskudds- og
vareproduksjon, hvor selvberging før var en viktigere del. Selve jordbrukslandskapet endres som følge
av maskinell bearbeiding. Effektiviseringen av jordbruket ga et overskudd av arbeidskraft, hvorav deler
kunne nyttes i den etter hvert fremvoksende industrialiseringen. I Hønefoss og Bærum var grunnlaget
for denne allerede lagt gjennom sagbruk og smelteverk. Med befolkningsvekst, bedrede
kommunikasjoner og en rekke nye bedrifter og næringer som følge av industrialiseringen, samt
enkelte statlige funksjonen, får Hønefoss bystatus i 1852.
Selv om utvandringen til Amerika fra Bærumstraktene nesten er på høyde med landsgjennomsnittet,
satte dette relativt sett mindre preg på samfunnet. Dette kan ha vært hjulpet av nærheten til
Christiania, med utbygging av jernbane gjennom Sandvika fra 1872 og Randsfjordbanen til Hønefoss
fra 1868.
Vannveiene har hele tiden vært viktige på Ringerike, og robåter og mindre skuter har vært brukt til
fiske, føring, frakt og tømmerfløting. Fra midten av 1800-tallet har også dampbåter kommet til, og
sammen med jernbanen danner disse et fastere rutetilbud for passasjer og godstrafikk. Flere av
båtene hadde mytologiske navn med lokal forankring, og det første norskbyggede dampskip, D/S
Kong Ring fra 1837, ble bygget på Øya, nedenfor Hønefossen. Båtene hadde anløpsplasser en rekke
steder i Storelva og fjordsystemet hvor det ble bygget egne dampskipsbrygger. På Sundvollen var det
dampskipsbrygge på Sundøya (KM 13).
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Figur 3-4. Utsnitt av «Kaart over Ringerigs Alminding eller Krogskoven» fra 1800. Karter er orientert
med sør øverst. Kartet viser den gamle allmannavegen fra Lommedalen over «Krogskoven», ned
«Krogs Kleven» til «Gaarden Sundvoldens Eyendom» (KM 12 og 13), i de følgende årene frem til
2005 ble denne opparbeidet til den nye Bergenske kongevei. Øverst til høyre ser vi «Afskiernet».
Dette vannet heter Tjernslivannet i dag, men navnet lever videre på Avtjernsetra som lå ved bekken
fra dette vatnet (KM 10). Med gotiske bokstaver er her avmerket e: «Holme Vandet», f: «Holme Vands
Dammen» og d: «Pladsen Nieskind», som er samlet i KM 11. Gotisk bokstav a betegner «Klev Løkken
Fiulsrud tilhørende» (KM 34) (Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Buskerud amt nr 13 øst:
Kaart over Ringerigs Alminding eller Krogskoven).
Utover jernbaneetablering ble også vegnettet utbedret. Kjørevegen fra Bærum til Hole ble bygget i
1805, som Bergenske Kongeveg over Krokskogen. Veien er i dag fredet (KM 12). Arbeidet ble ledet
av general-veiintendant Peder Anker, som for øvrig også var eier av Bærums Verk og sto for en rekke
andre veiprosjekter. Allerede i 1858 var det etablert en ny kjøreveg over Sollihøgda, Ringeriksveien,
som trolig også har bakgrunn i eldre ferdsel. Det er nærliggende å tro at kullkjøring var sentral i den
eldre ferdselen over Sollihøgda, som den var over Krokskogen.
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Fra midten av 1800-tallet vokser den moderne turismen frem, i første omgang som en
overklasseaktivitet. Krokskogen med utsiktpunkter over Ringerike blir et av Norges kjente turistmål
(KM 12), noe som preger området rundt Kroksundet med ulike former for hoteller og
overnattingsmuligheter (KM 13).

Figur 3-5: Prins Oscar, senere Oscar II med prinsesse Marie av Nederlandene på vei til Kongens
udsikt, august 1867. Tegnet av offiseren Fritz von Dardel. Godseierfamilien von Dardel stammer fra
Sveits og ble tatt opp i svensk adel i 1810. Von Dardel var kjent for sine malerier og humoristiske
tegninger, mange av dem skildret hoffet og overklassen (Jacobsen 1998:27).

3.8

1900-tall til nåtid

1900-tallet er på mange måter samferdselens århundre. I 1909 ble Bergensbanen åpnet, og Hønefoss
stasjon ble ombygget for dette. Dagens stasjon med Begna bru er et 100-årig kulturmiljø med mange
bevarte elementer fra Bergensbanens begynnelse (KM 30).
På bane og veg var rutetransporten viktig, og dampbåtene på Tyrifjorden blir erstattet med motorbåter.
Fra 1904 til 1934 var det en privatdrevet sidebane til Drammensbanen, Syllingbanen, som gikk fra Lier
til Svangstrand, sør i Holsfjorden. Herfra var man tilknyttet rutenettet på Tyrifjorden.
De harde 30-årene er også forbundet med rask modernisering og bedrede levevilkår med nyvinninger
som innlagt vann og elektrisk belysning. Denne moderniseringen fortsetter til en viss grad gjennom
krigen. Ved krigens begynnelse er planområdet åsted for en rekke av de innledende kampene under
okkupasjonen. Fra 11. april presses norske styrker nordover fra Sollihøgda, og den 17. april opphører
kampene på Ringerike. Kulturmiljø 20, Helgelandsmoen, ble brukt av okkupantene gjennom krigen.
Gjenreisningen og den statlige industrialiseringen ble raskt satt i gang etter krigens slutt i 1945 og
stimulerte til urbanisering. Byvekst og god arbeidstilgang ga folk flest mer penger og mulighet til å
kjøpe bolig og bil. Den økonomiske veksten var særlig sterk i østlandsjordbruket som øker
produktivitetsforspranget i forhold til store deler av resten av landet.
I 1960 ble bilsalget fritt i Norge, og bilbruken bidro sterkt til å endre landskapet. Vegene bandt byen og
landet sammen, og åpnet for ytterligere bygging i nye områder. Økonomisk frihet forandret folks leveog handlesett. Et tydelig tidsskille avspeiler seg i bebyggelsen som ble oppført i årene 1950-60. Da
kom overgangen fra den klassiske byplanleggingen til den moderne areal- og oversiktsplanleggingen.
Kapitlet om samferdselens århundre kan avrundes med å nevne kulturmiljø 31, Soknedalveien, ved
Hønefoss. Vegen er fredet som et godt eksempel på en av de første tilrettelagte gang- og
sykkelveianleggene fra 1960-tallet.
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Oppsummerende om historie og forhistorie i utredningsområdet

Utredningsområdet strekker seg fra Sandvika ved Viken-området på kysten, til innlandsonen med
Hønefoss i Ringerike. I begge disse sonene begynner spor av menneskelig virksomhet i steinalderen.
På grunn av landheving ligger disse sporene høyt i terrenget, men ettersom Tyrifjorden ble adskilt fra
sjøen og hever seg med omgivende terreng, er lokalitetene fremdeles nær vann i innlandet.
Steinalderfunnene og bronsealderens helleristninger og gravminner antyder kontakt de to sonene
imellom. Gjennom jernalderen hadde både Sandvika- og Ringeriksområdet gode betingelser for
jordbruk. Sistnevnte var også et maktsentrum og mellomledd mellom kysten og innlandsområder hvor
det ble vunnet ut jern. Ringerike er et områdene som ble brukt som legitimering av opphav og
kongemakt i Norge mot slutten av jernalderen, i vikingtiden.
Mot slutten av middelalderen og i tidlig nytid ser en økt ressursutnyttelse både nord og sør i
planområdet med kverner, kalkbrenning, sagbruk og jernverk. Behovet for trekull til Bærums verk
forsterket den langvarige forbindelsen mellom Sandvikaområdet og Ringerike over Krokskogen. Slik
sett viser utredningsområdet tidlige forløpere til industrialiseringen på 1800-tallet. Veibygging og nye
kommunikasjoner med tog og dampbåter bygger videre på eldre ferdselsruter i regionen.
Disse to sonene i utredningsområdet, den ene ved sjøen og den andre en innlandssone med
omfattende sjøveier, har ulik historie fra steinalder opp til nåtid. Felles er at de hele tiden har vært
forbundet over Krokskogen. Områdene er rike på kulturminner fra steinalder opp til nåtid, og
områdenes kulturhistorie er periodevis av stor nasjonal betydning. Dette gjenspeiles i flere kulturmiljø
med nasjonal betydning innenfor utredningsområdet. Av disse trer særlig kulturmiljø 33, Veien, frem
som regionalt sentrum og høvdingsete i eldre jernalder, med 2000-årig historie som gravfelt.
Krokskogen og Kroksundet (Sundvollen) er av nasjonal betydning som samferdselsknutepunkt med et
mangefasettert kulturminneomfang (KM 12 og 13). Tanum/Ringi (KM 6), Gjesval/Fekjær (KM 16),
Løken/Viksenga (KM 17) og Stein (KM 18) er gårdsmiljø med stor tidsdybde, og Hønefoss har
nasjonale verdier som NB-område.

Figur 3-6. Flytebro mellom Sundøya og Slettøya, med fylling videre til Sundvollen. Tegnet av Auguste
Mayer under en fransk vitenskapelig ekspedisjon i 1838. Bildet er romantisert og broen er utenfor
rimelige proporsjoner, men illustrerer en del av Kroksundets historie som knutepunkt for samferdsel
(Bakke 2013:402).
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4 KONSEKVENSER
Innenfor utredningsområdet er det definert 34 kulturmiljø. Den overordnede beskrivelsen i kapittel 3
danner sammen med enkeltkulturminner, kulturminnelokaliteter og avgrensede kulturmiljø grunnlag for
verdivurderingene. Alle kulturminner og kulturmiljø som er beskrevet i det følgende er også vist på
verdikart og detaljkart.
Innledningsvis i arbeidet med konsekvensutredningen var Storøya vurdert som eget kulturmiljø, men
etter feltbefaring ble dette kulturmiljøet vurdert til å være utenfor plan- og influensområdet.
Gårdsanlegget fra middelalder (Hamarbispens ladegård, Biscopsøe, Storøen) ligger på motsatt ende
av Storøya i forhold til tiltaket ved Elstangen og Sundvollen. Gårdsanlegget ligger fjernt fra tiltaket og
et større golfanlegg ligger mellom dette og tiltaksområdet. For å fange opp den kulturhistoriske
sammenhengen er kulturmiljøet på Elstangen er trukket over sundet til Kuskeplassen på Storøya.

4.1

Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

4.1.1

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 1 Jong / Bjørnegård
Området ligger innenfor et avgrenset område mellom Tanumplatået og Sandvikselva, med
kulturhistorisk jordbrukslandskap, gårdstun, og automatisk fredete kulturminner.
Beskrivelse
Jong gård opptrer i skriftlige kilder fra 1348, men skriver seg lenger tilbake, trolig fra eldre jernalder.
Trolig gikk Jong ut fra den eldre gården Ås, som antas å være opprinnelsesgården som dekket
landskapet nedenfor Tanumsåsen. Navnet kommer trolig av jórangr, av jór (hest) og angr (vik,
fjordarm). Gården ble delt i østre og vestre i 1613. Bjørnegård er ikke nevnt før 1666, men ble trolig
etablert på Jong langt tidligere, i vikingtid.
På Jong-gårdene er det registrert kulturhistoriske bygningsmiljø knyttet til jordbruksbosetningen tilbake
til 1700-tallet. Gårdstunene ligger fortsatt fritt i det kulturhistoriske jordbrukslandskapet, noe som er
sjeldent i så bynære områder, hvert av dem med flere SEFRAK-registrerte hus. Bevaringsgrad, bruk
og vedlikehold av de tre tunene er varierende.

Figur 4-1. Våningshuset fra 1800-tallet på Jong Vestre («Grå-Jong»).
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Figur 4-2. Våningshuset fra tidlig på 1800-tallet på Jong Vestre.
Kulturmiljøet har stor tidsdybde, med synlige fornminner bevart. En stor gravhaug fra bronsealder/
jernalder ligger på Hestehaugen (ID 33239). Gravhaugen er beplantet og omgitt av en veg og nyere
bebyggelse. Mye av haugens autentisitet er tapt, men den har fremdeles en historiefortellende kvalitet
med utsikten fra Hesthaugen mot sjøen. Graven ligger noe over 40 moh. For om lag 3000 år siden, i
bronsealderen, sto havet 20-22 meter høyere i dette området, og denne haugen hadde en tydeligere
tilknytning til sjøen. Haugen har også verdi gjennom å være en av få gjenværende gravhauger i
området som ikke hører til gravfeltet på Tanum.
Om lag 60 meter vest for gravhaugen, i noenlunde samme nivå, lå en mindre gravrøys som ble gravd
ut i 2002. I denne var det to urnegraver fra bronsealder. Det ble funnet en rakekniv foruten en stein
med helleristninger med fotsålemotiv i røysen. Slike funn, særlig ristningene, er uvanlige.

Figur 4-3. Rakekniv (C52856) og stein med fotsåleristning (C52862-1) fra gravrøys fra bronsealder. Til
høyre spenne fra middelalderen (C30759) (Kulturhistorisk museum, kalkering av stein - Simonsen og
Vogt 2005).
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Det er gjort flere gjenstandsfunn i området. En flintøks fra steinalder (mellomneolitikum) understreker
tidsdybden i området. En bronsespenne i Urnesstil fra middelalderen kan trekkes frem som et annet
særpreget funn.
Kulturmiljøet sammenfaller i stor grad med miljøet «Jong/Bjørnegård», et av 13 større prioriterte
kulturmiljø i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020.
Verdivurdering
På Jong ligger de største kulturhistoriske verdiene knyttet til tunomådene og jordbrukslandskapet,
samt gravminnet på Hestehaugen. Bevarte forminner og spesielle funn bidrar til stor kunnskapsverdi.
At denne typen landskap er bevart i bynært strøk er blant faktorene som bidrar til stor
opplevelsesverdi. Området har også stor bruksverdi. Samlet er kulturmiljø 1, Jong/Bjørnegård, vurdert
til stor verdi.

Figur 4-4. Jong vestre. En allé leder opp til tunet (Blom pictometry).

Figur 4-5. Impresjonisten Claude Monet bodde tre måneder på pensjonat på Bjørnegård i 1895. Et av
hans mange «Paysage de Norvege», landskap i Norge, er fra tunet på Bjørnegård. Bygningene står
fremdeles (Blom pictometry).
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Figur 4-6. Kulturmiljø 1, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 2 Industriveien
Kulturmiljøet ligger på sørsiden av Sandvikselva med håndverks- og industribebyggelse fra siste del
av 1800-tallet og hele 1900-tallet på begge sider av Industriveien.
Beskrivelse
Industriveien er en del av den historiske «Drammenske Konge- og Postvey», påbegynt i 1650-årene
som forlengelse av Sølvveien fra Kongsberg til Hokksund. Veien åpnet i 1665. I miljøet ligger seks
SEFRAK-registrerte bygninger. Industriveien 19 som består av tre gamle bygninger var opprinnelig en
av tre smier i området. Eiendommen ble utskilt fra Bjørnegård i 1887 og bygningsmassen i sveitserstil
er typisk for sin tid. Byggene er i dag sterkt preget av forfall. Kun ett av byggene i miljøet er oppført i
tegl som rent industribygg. Dette er Industrigata 20, Fabrikken Tomten. Skurepulverprodusenten
etablerte seg i Sandvika i 1907. Bygget fra 1912 er lesbart som et historisk industribygg i sin
arkitektur, til tross for at vinduer er skiftet og bygget har fått en hvit overflatebehandling.
Helt vest i gateløpet ligger Hamang Papirfabrikks papirmesterbolig fra ca. 1920. Byggets hovedform
gjør at det er gjenkjennbart som gammelt, men alle detaljer og overflater er skiftet etter byggeår, så
nært som pipene.
I tillegg til de SEFRAK-registrerte bygningene er Industriveien 5-7 vurdert verneverdig i lokal
verneplan for Sandvika. Dette var opprinnelig en firemannsbolig for arbeidere ved papirfabrikken, tatt i
bruk i 1949. Alle de historiske byggene ligger plassert langs gateløpet og har dannet en definert vegg
mot gaten.
Området viser flere ledd i industrihistorien til Sandvika, fra den første småskala produksjonene, der
håndverkeren bodde og arbeidet på samme sted, via de første rene industribyggene, til funksjonær og
arbeiderboligene tilknyttet industrien. I dag er imidlertid miljøet fragmentert og oppdelt. Kun et fåtall av
de opprinnelige byggene ligger tilbake. Nyere bygg er plassert tilbaketrukket fra gatelivet, med store
asfalterte flater rundt. Nybyggene avviker fra det historiske miljøet i skala, materialbruk og formspråk
og bidrar til ytterligere fragmentering av miljøet. Av de gjenstående historiske bygninger fremstår to
som godt vedlikeholdte, resterende er i stor grad i forfall. Veistrekningen som er del av den gamle
postveien er lite autentisk.
Verdivurdering
Miljøet har enkeltbygg med verneverdi, men miljøet fremstår fragmentert og med store, nye tilføyelser.
Kulturmiljøet har middels kunnskapsverdi og bruksverdi, med liten opplevelsesverdi. Miljøet er samlet
vurdert til middels verdi.

Figur 4-7: De verneverdige byggene ligger langs Industriveien (Blom pictometry).
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Figur 4-8. Kulturmiljø 2, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 3 Jongskollen
På Jongskollen, sør for dagens jernbane, er den sammensatte bebyggelsen definert som et
kulturmiljø.
Beskrivelse
Sør for eksisterende jernbane og kulvert er det registrert 16 SEFRAK-bygninger, de fleste funksjonærog arbeiderboliger. Bygningene ligger spredt innimellom nyere bebyggelse og fremstår i dag som del
av et eneboligstrøk med sammensatt historie.
Funksjonær- og arbeiderboligene er oppført på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
De er relativt små trehus på egen tomt. Flere av bygningene er modernisert, men noen av dem har
fasadeutforming eller rester av dette som forteller om byggets alder og opprinnelse.
Fra perioden før boligutbyggingen, ligger det i området en bygning oppført i 1800-tallets første kvartal.
Eiendommen er registrert med navnet «Bjørnestøl» i SEFRAK-registeret. Eiendommen var muligens
husmannsplass under gården Jong. Eiendommen ble fradelt gården i 1860 og solgt til snekker Martin
Isaksen. I 1886 tilhørte den Nils Jonsen som arbeidet som skinnelegger ved jernbanen.
Verdivurdering
Kulturmiljøet først og fremst som et eneboligområde med sammensatt historie, der enkelte bygg har
verneverdi. Kulturmiljøet har liten kunnskaps- og opplevelsesverdi, noe større bruksverdi. Samlet er
miljøet vurdert til liten verdi.

Figur 4-9. Jongskollen. Kulturminneverdiene er først og fremst knyttet til enkeltbygninger (Blom
pictometry).
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Figur 4-10. Kulturmiljø 3, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 4 Ås / Reverud
Miljøet ligger nedenfor, på sørsiden, av Åsfjellet som utgjør søndre del av Tanumåsen.
Jordbrukslandskap her er omsluttet av nyere boligområder. Tanumveien går igjennom kulturmiljøet.
Beskrivelse
Gården Ås nevnes i 1398 som «Aas vider Löxo», men er antatt å være sentrumsgården som dekket
hele området nedenfor Tanumåsen da den ble etablert i eldre jernalder. Jong (kulturmiljø 1) antas å
ha gått ut fra denne i jernalder, og gården har vært en blant flere i nyere tid. Som mange andre gårder
ble det drevet kalkproduksjon på 1600-tallet, men i mindre grad enn for eksempel Jong. Spor av
kalkbrenning ble påvist på 1980-tallet, men området er nå bebygd. Bærum kommune kjøpte Ås gård i
1918 til utparsellering, området ble utbygd med boliger i mellomkrigstiden og senere.
Øvre Ås, eller Åsbråten, ble skilt ut fra Ås i 1859 men må ha vært en husmannsplass lenge før den tid.
Det er mulig plassen er det samme som «Reverudsløkken» nevnt i 1762. Åsbråten står i dag frem
som et jordbrukslandskap delvis inneklemt av nyere boligbebyggelse.
Sør for Tanumveien ligger et tilsvarende jordbruksområde, Reverud. Som navnet antyder er dette en
rydningsgård, under gården Billingstad som grenset til Ås. Reverud var registret som husmannsplass i
1733, men det er mulig denne gården var ryddet allerede i høymiddelalder, uten at vi har sikre kilder
på det.
På tunet til både Øvre Ås og Reverud er det SEFRAK-registrerte bygninger. Det er også enkelte slike
bygninger i omkringliggende bebyggelse. Noen av disse er fra tidligere husmannsplasser.
Tanumsveien 58, Kleiva, kan trekkes frem som en slik, med bolighus med opprinnelse fra siste kvartal
av 1700-tallet.
På jordet i overkant av tunet på Øvre Ås er det funnet en trinnøks fra eldre steinalder. Funnstedet er
om lag 80 meter over havnivå, men med havnivå 50-60 meter høyere enn nå for 6-7000 år siden lå
store deler av dagens Ås under vann eller i vannkanten.
Verdivurdering
Kulturhistorisk jordbrukslandskap bestående av to opprinnelige husmannsplasser som i dag ligger
delvis inneklemt mellom boligområder som delvis har overtatt for det opprinnelige
jordbrukslandskapet. Området har en viss tidsdybde, men gårdshistorien er mindre fremtredende enn i
nærliggende kulturmiljø innenfor undersøkelsesområdet. Området har en viss kunnskapsverdi, vurdert
til middels, likeens for opplevelses- og bruksverdi. Samlet vurdering for Øvre Ås (Åsbråtan) og
Reverud er middels verdi.

Figur 4-11. Trinnøks fra eldre steinalder, funnet på Øvre Ås, ca 100 meter nord for hovedbygning.
Øvre ås til høyre (C 33126). Foto: Kulturhistorisk museum, Blom pictometry.
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Figur 4-12. Kulturmiljø 4, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 5 Tanumveien
Kulturmiljøet strekker seg langs Tanumveien hvor den møter Vestmarkveien i sør nesten helt nordover
til plangrense, som ligger ved Tanum kirkested. Området er dominert av relativt ny bebyggelse.
Beskrivelse
Innenfor kulturmiljøet ligger det spor av husmannsplasser i form av rydningsrøyser, tufter og
småhusbebyggelse.
Rundt 20 SEFRAK registrerte bygninger, hovedsakelig fra 1900-tallet men noen av dem fra århundret
før, er i dag omkranset av nyere bebyggelse langs Tanumveien. De SEFRAK-registrerte husene er
gjerne knyttet til tidligere husmannsplasser som Hellerud, Syltaløkka, Lund, Bjerkely etc, som lå sør
for Tanum kirke.
Like vest for bebyggelsen ligger noe dyrkamark, her er et par hustufter, trolig etter husmannsplassen
Tanumbråten, nord for denne ligger et stort antall rydnings røyser, dyrkningsflater og åkerterrasser.
Dette feltet er automatisk fredet (ID 75687 – Tanumbråten). Nord i kulturmiljøet ligger et annet felt
med dyrkingsspor og rydnings røyser fra middelalder (ID 20487 – Tanum).
Selve Tanumveien som går gjennom kulturmiljøet er markert som del av nettverket «Tanum
kirkeveier» i Bærum kommunes kulturminneplan og regulert til spesialområde bevaring.
Området del av det store arealet «kulturlandskap E – Tanumplatået / Hornimarka» i kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020. Hele dette området er registrert som nasjonalt
viktig kulturlandskap. Kulturmiljøet er omkranset av kulturmiljø 6. Kulturmiljø 5 utgjør likevel et
avgrenset område hvor senere etablering av boliger har ført til at dette området har endret karakter og
skiller seg fra omgivelsene.
Verdivurdering
Kulturmiljø 5 er omsluttet av kulturmiljø 6 og er tilknyttet det gamle Tanumskomplekset som
hovedsakelig ligger utenfor utredningsområdet. Selve kulturmiljøet har kulturhistoriske verdier i form
av automatisk fredete dyrkingsspor og bygninger med verneverdi. Nye boliger ligger imidlertid tett på
de kulturhistoriske bygningene på Tanumbråten, Lund, Søbråten, Hellerud, Lagerud og Tanumkroken.
Den kulturhistoriske sammenhengen knyttet til småhusbebyggelsen og husmannsplassene er delvis
oppdelt av fortetting og har tapt historisk lesbarhet og autentisitet. Miljøet har middels til stor
kunnskapsverdi knyttet til områdets historiske utvikling, men opplevelsesverdien er lav, vurdert til liten
til middels. Kulturmiljøet har middels bruksverdi. Kulturmiljøet er samlet vurdert til middels verdi.

Figur 4-13. Til venstre våningshus og uthus, opprinnelig uthus, på Nyvold, en parsell som ble fradelt
den gamle husmannsplassen Tanumbråten i 1903. Til høyre en laftet bygning på Kniperud.
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Figur 4-14. Kulturmiljø 5, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 6 Bjerke / Ringi
Kulturmiljøet strekker seg fra Tanumåsen i øst til Ringiåsen i vest. Miljøet avgrenses her i forhold til
utredningsområdet i nord og sør, men har en rekke sammenhenger med områder utenfor
avgrensningen.
Beskrivelse
Kulturmiljøet ligger sør og vest for middelalderkirken på Tanum. Kirken, sammen med Tanum gård
med store gravhauger, ligger på platåets høyeste punkt, og danner et naturlig og opprinnelig sentrum i
området. Nordre del av Tanumåsen med kirkested ligger imidlertid utenfor kulturmiljøavgrensingen og
utredningsområdet. Den delen av dette helhetlige kulturlandskapet som ligger på Bjerke/Ringi og opp
mot Tanumåsen ligger innenfor kulturmiljøavgrensingen. Mot nord og sør faller terrenget, slik at
området oppleves som et sluttet landskapsrom. I dette landskapsrommet ligger flere gårder.
Ringi gård er svært gammel, selv om Tanum er den opprinnelige gården i området. Ringi ble trolig
etablert i eldre jernalder, en gang mellom 0-600 e.Kr. Ringi, av hring og vin, ring og mark, har kanskje
fått navnet av at gården ligger på et lite høydedrag, eller ha sammenheng med mannsnavnet Hring.
Omtalt som Ringini, i flertall, i 1358, og var trolig delt en periode i middelalder. Øvre og Nedre Ringi
ligger samlet og har en rekke SEFRAK-registrerte bygninger. Like vest for gården står en restaurert
bondekalkovn, den eneste bevarte i kommunen. Denne er en yngre ovn, trolig fra 1800-tallet. Ovnen
er verneverdig. På Ringi er det påvist spor av ytterligere tre ovner, en av dem datert til midten av
1600-tallet. Kalkbrenning har tradisjoner tilbake til middelalderen i området, med en voldsom
produksjonsøkning på 15- og 1600-tallet, og bruk gjennom hele 1800-tallet. I Bærum ble det produsert
kalk til Akershus festning og Christiania, foruten eget bruk.
Det var flere husmannsplasser under Ringi, som Ringbråtan, Jansbråten, Kattåsbråtan, Tyskestua og
Bakken. Husplassene ble ryddet på gårdenes mer marginale områder, og på Ringi finner en dem mot
Ringiåsen i vest. Tyskestua og Jansbråten med bygninger fra begynnelsen av 1800-tallet er gode
eksempler.

Figur 4-15. Ringi-tunene sett fra sørøst. Til høyre den restaurerte kalkovnen.
Bjerke gård er noe yngre, om ikke fra eldre jernalder, trolig tidlig i yngre jernalder. Bjerke var
prestegård under Tanum kirke i middelalderen, men ble avfolket etter svartedauden. Den ble tatt opp
igjen på 1600-tallet og fungerte som kapellangård fra 1755 til 1873. Som en rekke andre prestegårder
i Norge er Bjerke knyttet til utviklingen av utdannelsesinstitusjoner. Etter 1873 har gården hatt ulike
eiere, men ble knyttet til Cappelen forlag. Flere av bygningene på tunet er SEFRAK-registrerte,
våningshuset er fra siste kvartal av 1700-tallet.
Bjerketun ble skilt ut fra Bjerke i 1837, for drift av Asker seminar, en av de første lærerutdanningene i
Norge, etterhvert karakterisert som «det mest anseede i landet og et mønster for de andre
stiftsseminarer». Lærerutdanningen hadde startet opp fem år tidligere på nabogården Holo. Seminaret
ble drevet av kapellanen, med en husmann som pedell (vaktmester). Seminaret omfattet også
hagebruk, og på Bjerke var det også folkeskole for nærområdet. Seminaret ble flyttet til Holmestand i
1898, og Tanum folkeskole ble bygget i 1900. Bjerketun ble da skolehjem for gutter en fireårs periode

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

64 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

før det ble pikehjem under betegnelser som Søndenfjeldske skolehjem for sædelig forkomne barn, -for
uartige piker, -mildere skolehjem for forsømte piger, og Bærum skolehjem. Driften ble nedlagt i 1963
etter opprivende kritikk av driften.

Figur 4-16. Granum, en av de fredete bygningene på Bjerketun.
Deler av bygningsmassen ble fredet allerede i 1934, og med forskriftfredning i 2012 er nå seks
bygninger fredet på grunnlag av arkitektoniske kvaliteter og som verdifullt eksempel på utvikling av en
barnevernsinstitusjon.

Figur 4-17. Borgen, Tunet og Stabburet, tre av de fredete bygningene på Bjerketun. De tre
bygningene vises også på tresnittet av Asker seminarium fra 1885 (Blom pictometry, tresnitt av
Waldemar Olsen).
Holo gård ble ryddet i vikingtiden, men ble lagt øde etter svartedauden. Gården lå under lagstolen i
Kristiania til rundt 1800, hvoretter den ble delt i nordre og søndre rundt samme tun. Flere av
bygningene på tunet er SEFRAK-registrerte, våningshuset på Søndre Holo er fra siste kvartal av
1700-tallet.
En rekke husmannsplasser lå under Holo, som Løkka, Kattåsen, Sagbakken og Seterbråtan.
Plassene Nordli og Sørli ble lagt under Nedre Ringi
Staver gård ble ryddet før vikingtiden, fra Tanum. Flere av bygningene på tunet er SEFRAKregistrerte, våningshuset er fra siste kvartal av 1700-tallet. Utover gårdene har landskapsrommet
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ytterligere kulturminner, og en historie som skriver seg lenger tilbake. Det er få spor fra eldre
steinalder, men fra yngre steinalder er det gjort flere funn, blant annet flere steinøkser på Ringi.
Innenfor kulturmiljø 6 er det påvist aktivitetsspor fra forhistorisk tid flere steder. På Ringi er det en
automatisk fredet dyrkningsflate med hustuft fra forhistorisk tid (ID 75686), på Bjerke trolig gammel
dyrkningsflate (ID 40338). Flere steder har en gravd ut bosetnings- og aktivitetsspor fra forhistorisk tid,
som på marken opp mot Tanum kirke (ID 112341 – bronsealder/eldre jernalder), på Bjerke (ID 112341
– eldre jernalder), og på Staver hvor man har gravd ut ulike mindre lokaliteter fra ulike deler av
jernalderen.
Flere spor er synlige. Like nord for tunet på Bjerke ligger Ekehaugen, et gravfelt med tre rundhauger
(ID 43254). En røys på Ringi er registrert som gravhaug fra jernalderen (ID 13543). I skråningen opp
mot Tanum ligger flere gravhauger (ID 33229, 61428). Kulturmiljøet krysses av veger som skriver seg
tilbake til jernalder og middelalder (ID 52998).
Området er del av det store arealet «kulturlandskap E – Tanumplatået / Hornimarka» i
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020. Hele dette området er
registrert som nasjonalt viktig kulturlandskap.

Figur 4-18. Fra venstre: Spissnakket steinøks fra Holo, flintøks, båtformet øks og skafthulløks fra
Ringi, alle fra yngre steinalder. På Ringi er det også funnet en beltestein fra eldre jernalder. Slike ble
båret i beltet, og brukt til å slå ild. Fra Holo, riktignok utenfor utredningsområdet, er det også funnet en
øks fra vikingtid (Koth 1920, Kulturhistorisk museum).
Verdivurdering
Det sammenhengende kulturmiljøet på Tanum, Bjerketun, Bjerke og Ringi har særlig stor
kulturhistorisk verdi. Funn og automatisk fredete kulturminner vitner om bruk av området tilbake til
steinalder. Den automatisk fredete Kirkeveien (jernalder – middelalder) går gjennom hele kulturmiljøet
frem til Ringi før den dreier nordover. I gårdstunene er det bevart sammenhengende verdifulle
kulturhistoriske bygningsmiljø. Videre er det fredete Bjerketun et vitnesbyrd om utvikling av både norsk
lærerutdanning på 1800-tallet og institusjons- og barnevernshistorie på 1900-tallet. Området må sees i
sammenheng med Tanum middelalderkirke og Tanum gård med store gravhauger, like nord for
utredningsområdet. Landskapet er et helhetlig jordbrukslandskap med en rekke verdifulle
kulturminner. Kulturmiljøet har stor kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. Samlet vurdering
er stor verdi.
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Figur 4-19. Kulturmiljø 6, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 7 Rønningen
Kulturmiljøet samler et større område mellom Ramåsen, Svartoråsen og Ringiåsen, med et stort
kulturminnetilfang fra eldre til nyere tid.
Beskrivelse
Kulturmiljøet består av skog og dyrket mark og et flatere område avgrenset av Ramåsen i vest og
Svartoråsen og Ringiåsen i øst og sør. Kulturmiljøet har et stort antall kulturminner fra tidligere tiders
bosetning, både i form av gravrøyser (ID 95205, 95217, 95219), rydningsrøyser (75793, 95234,
95280), hulveger (ID 20490, 95216) og tufter etter bygninger. Gravrøysene antas å være fra
bronsealder/jernalder. Rydningsrøysene strekker seg i tid fra eldre jernalder og frem mot moderne tid.
Innen området er det flere SEFRAK-registrerte bygninger fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet. Flere av disse er småbruk og husmannsplasser under gårdene i området, men har senere
gått over i bruk som hytter. De representerer dermed både det marginale jordbruket og deler av
samfunnet som var dårligere stilt, samtidig som de representerer den tidlige fritidsbebyggelsen. En av
SEFRAK-bygningene er registrert som bygning for fremstilling av jern/smie. I sammenheng med rester
etter kullmiler og kullfremstillingsanlegg fra nyere tid vitner dette om innsats og behov for å være
selvforsynt med verktøy og materialer.
Nord i området ligger den fredete Skuibakken (ID 123968), et idrettshistorisk viktig eksempel på
utviklingen av en av våre nasjonalidretter. Bakken var ved åpningen i 1928 unik både hva gjelder
størrelse og form; den var både landets største og landets bratteste hoppbakke og tatt i bruk like før
hoppsporten i Norge fikk sin storhetstid. Nord i området kommer også ender av Gamle Jarenvei (ID
3743) inn fra øst. Veien er fredet som gammel bygdevei til Sandvika.
Svartoråsen og Ringiåsen er viktige vegger som definerer avgrensningen i et kulturlandskap av
nasjonal verdi.
Verdivurdering
Det sammenhengende kulturmiljøet har stor tidsdybde og sammenhengende landbrukshistorie frem til
i dag. Det er flere kulturminnelokaliteter med nasjonal verdi innenfor kulturmiljøet. Her nevnes
Skuibakken, samt automatisk fredete gravrøyser og flere lokaliteter med rydningsrøyser som i tid
strekker seg fra jernalder og helt frem til i dag. Nordre del av den automatisk fredete kirkevegen til
Tanum kirke går gjennom deler av området. Miljøet har stor kunnskapsverdi og middels opplevelsesog bruksverdi. Samlet er kulturmiljøet vurdert til middels til stor verdi.

Figur 4-20. Rønningen gård. Bygningsmiljø fra siste del av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.
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Figur 4-21. Kulturmiljø 7, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 8 Rustan
Kulturmiljø 8 ligger i en markert bekkedal fra brukene Løkkene i nord, sør til Ullbråtan og noe øst fra
disse, avgrenset av planområde. E16 går gjennom kulturmiljøet i bunnen av dalføret, langs
Rustanelva.
Beskrivelse
Kulturmiljøet består av kulturlandskap med flere gårdsbruk, opprinnelig husmannsplasser fra slutten
av 1700-tallet og frem til slutten av 1800-tallet.
Nord i området, på østsiden av Rustanelva, ligger gården Brenna. Gården ble trolig opprettet på
grunnlag av svedjebruk, derav navnet, i løpet av middelalderen. Gården lå øde etter svartedauden og
ble tatt i bruk igjen på 1600-tallet under Vøyen gård. Tross mindre egnet beliggenhet utviklet Brenna
seg til en viss størrelse som ga grunnlag for tre husmannsplasser på 1800-tallet. Bygningsmassen på
tunet på Brenna fremstår som moderne.
Nordvest for Brenna ligger husmannsplassene Løkken og Øvre Løkken, trolig fra rundt 1825. Begge
har SEFRAK-registrerte bygninger, hvert sitt våningshus og uthus/løe fra slutten av 1800-tallet.
Løkken er opparbeidet med terrasseringer og oppmuringer som gir kvaliteter til kulturlandskapet. Den
tredje plassen under Brenna heter Brennenga og ligger sør for gården. På Brennenga står fremdeles
et lite SEFRAK-registrert fjøs fra 1800-tallet. Plassene under Brenna var marginale, og bosatt av folk
som gjerne hadde et yrke utover bruket. Flere av brukerne i området produserte kull.
Store deler av skogen lå under jernaldergården Bjørum, hvorav navnet Bjørumskogen. Gården ble
kjøpt av Bærums verk i 1778, med 13 husmannsplasser. Flere av disse, som Rustan, ligger langs
Rustanelva. Plassene Nordre og Søndre Ullbråtan er ikke nevnt før noen år senere, men begge disse
plassene har bevart 1800-tallshus i tunet, der to av bygningene på Nordre Ullbråtan er fra slutten av
1700-tallet. I dag fremstår disse bygningene som mindre autentiske i småbruk som fremdeles er i drift.
Jorda tilknyttet gårdsbrukene er imidlertid i stor grad benyttet til beitemark og havnehager og holdes
fortsatt i hevd.
Det har tidligere blitt funnet en tykknakket flintøks og en meisel av rød sandstein på Brenna (C16150,
16151). Disse skriver seg fra mellomneolitikum, og kan tyde på jordbruk allerede i steinalder i dette
området, men ytterligere spor savnes. Flere av husmennene drev kullproduksjon, det er flere spor av
denne produksjonen i området. Slike kulturminner er registrert som «ikke fredet» og «uavklart». Det er
bevart partier av en hulveg gjennom dalføret, parallelt med Ringeriksveien. Denne kan skrive seg fra
gammel ferdsel over fjellet langs samme trasé, og møtes bruddvis igjen i flere kulturmiljø. Hulvegen er
automatisk fredet (ID 162525, 162526).
De ulike veifarene i kulturmiljø 8 og de følgende miljø 9 og 10 er vekselvis oppgitt å være automatisk
fredet eller fra nyere tid. De tar utgangspunkt i et vegfar like utenfor planområdet, sør for Bjørumsaga,
beskrevet som «den gamle Ringeriksvei» (ID 33211) (Dette navnet brukes også om veien over
Krokskogen etter at Ringeriksveien ble lagt over Sollihøgda i 1858). Nevnte veistrekning beskrives
som en gammel vei som «… gikk antagelig av bruk da Ringeriksveien over Krokskogen ble anlagt».
Ferdselen over Krokskogen kan dokumenteres tilbake til middelalderen, og var ikke ny da den ble
anlagt som kjøreveg i 1805. Argumentet for at det er en eldre veg over Sollihøgda baserer seg på at et
av vegfarene (ID 236006) passerer en gravhaug (ID 81480) på oppe på Sollihøgda. Dette er en
indikasjon på høy alder. Hele strekningen blir likevel under ID 33211 beskrevet ut fra alle
husmannsplassene den passerer. En må da spørre om det ikke er nettopp det disse vegfarene
primært representerer, ferdselsveger mellom en rekke ulike småbruk og husmassplasser i dalføret
opp mot Sollihøgda. I mellom dem går også en rekke far som nok kan knyttes til skogsdrift og
kullproduksjon fra 1600-tallet av.
Veien over Krokskogen relativt godt dokumentert tilbake til middelalder og er antagelig eldre. Det har
også vært ferdsel over Sollihøgda langt tilbake i tid. Utover en gravhaug (ID 81480), er det også en
helleristning fra bronsealder på Fjulsrud (ID 49050), nord for Sollihøgda. De ulike vegfarene over
Sollihøgda står oppført med ulik vernestatus i Askeladden, og har vært brukt mellom
husmannsplasser og i kultransport. Argumentene for at disse konkrete vegfarene utgjør en eldre
hovedferdselsåre både før 1804, eller evt. i forhistorisk tid, er likevel sparsomme, og vil ikke bli tillagt
samme kulturhistoriske verdi som veien over Krokskogen i denne utredningen.
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Verdivurdering
Kulturmiljøet har flere kulturminner tilknyttet jordbruksdrift, flere av tunene har gamle våningshus og
uthusbygninger bevart i sammenheng, men autentiske i varierende grad. I området ligger det også
spor etter nyere tids kullfremstilling og dyrkingsspor. Partier av en forhistorisk hulveg er eneste
automatisk fredet kulturminner i miljøet som er preget av at E16 er anlagt i bunnen av dalføret.
Kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi vurderes som lav, men trekkes opp av enkelte elementer som
Løkken og gamle veifar. Samlet er kulturmiljøet vurdert til liten til middels verdi.

Figur 4-22. Våningshus og løe på Øvre Løkken til venstre (Blom pictometry), og på Løkken til høyre.
Sistnevnte fremstår som det mest opprinnelige.

Figur 4-23. Miljøet rundt Rustan. Sentralt i bildet er bruket Nordre Ullbråtan med flere SEFRAKregistrerte bygninger. Den tidligere husmannsplassen Rustan kan skimtes øverst i venstre hjørne, på
motsatt side over vegen ligger Brennenga. E16 skjærer gjennom landskapet på en måte som
reduserer verdi av kulturmiljøet (Blom pictometry).
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Figur 4-24. Kulturmiljø 8 på rektangelkart fra 1825. Løkkene er påført med rød skrift like nord for
Brenna, lenger sør ligger Brenengen På sørsiden av veien ser man brukene Rustad (Rustan) og
Ulbraaten. Ringeriksveien fra 1858 ser ut til å være påført i etterkant med rød farge, men eldre
ferdselsårer er markert med brun farge (Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Rektangelmåling
14D 11: Buskerud).

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Figur 4-25. Kulturmiljø 8, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 9 Skoglund
Kulturmiljø 9 ligger vest for kulturmiljø 8, i bekkedalen langs Rustanbekken og E16. I kulturmiljøet
ligger tre tidligere husmannsplasser, det er spor av nyere tids kulturminner i skogen.
Beskrivelse
Deler av Bjørumskogen var opprinnelig krongods og fungerte som allmenning. Deler av området ble
kjøpt av Bærum verk på 1700-tallet, men flere gamle gårder i Bærum hadde bruksrettigheter og fikk
skilt ut sine parseller.
Vest i kulturmiljø 9 ligger Skoglund, på matrikkelen til den gamle Hauger gård, som ligger under
Kolsås, nord for Sandvika. Dette opprinnelige småbruket ble skilt ut fra Hauger etter 1900. På
Skoglund står et bolighus fra første kvartal av 1900-tallet. Huset er ombygd, og området blir i dag
brukt av et transportfirma og fungerer som parkering/hensettingsareal.
På Kronglerud står et bolighus fra sent 1800-tall. Plassen ble bygslet fra Østre Frogner, som hadde
fått skilt ut sin parsell på 1700-tallet. Plassen ble ikke tatt i bruk før etter at Ringeriksveien var lagt her
omkring 1860. Navnet hentyder til at det var «kronglet» å slå seg ned her. I 1875 hadde man her en
ku, to sauer og to lam, og var avhengig av å slå gress på myrer og i skogen for å fø disse.
Husmannen produserte tønnebånd.
Lengst øst i miljøet ligger Granli, også kalt Sørli, et bruk under gården Brenna som er beskrevet under
kulturmiljø 8. Her står to SEFRAK-registrerte hus. Disse er markert som SEFRAK-registret hus med
meldeplikt, da de trolig er eldre enn 1850. I alle fall bolighuset fremstår som velholdt, men med store
endringer som levner lite tilbake av det opprinnelige uttrykket som våningshus på et småbruk i dette
dalføret.
Det ligger tre generasjoner Ringeriksveg i kulturmiljøet, der den eldste, en hulveg, er synlig på en kort
strekning langs Rustanbekken.
I skogen er det påvist spor etter flere vegfar fra etterreformatorisk tid, samt flere kullmiler. Som
kulturminner fra nyere tid er disse ikke fredet, men føyer seg inn i bildet som dannes fra de
nærliggende kulturmiljøene, med kullproduksjon som tilleggsnæring til drift av småbruk.
Verdivurdering
Kulturmiljøets historie er lite lesbar i dagens situasjon, og bygningsmiljøet er ombygget og fremstår
med liten grad av autentisitet. E16 er et stort inngrep i kulturmiljøet. Kulturmiljøet er vurdert til å ha
liten kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi, samlet sett liten verdi.

Figur 4-26. Fra venstre: Skoglund, Kronglerud og Granli.
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Figur 4-27. Kulturmiljø 9, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 10 Avtjerna
Kulturmiljøet ligger i en markert bekkedal langs Rustanelva, med E16 i dalbunnen, og strekker seg fra
Avtjerna nordvest mot Sollihøgda. På hver side ligger skogkledde lisider, på østsiden av E16 ligger
Lorangmyr masselagringsområde. Miljøet omfatter vegfar med en seter og restene av en
husmannsplass.
Beskrivelse
I kulturmiljøet ligger tre SEFRAK-registrerte bygninger i et setertun. Avtjernsetra var seter for fem
gårder i Vestre Bærum: Belset, Hauger, Kolsberg, Levre og Løken, etterhvert også for Bryn. Som for
kulturmiljø 9 har dette bakgrunn i gamle bruksretter fra da Bjørumskogen var allmenning.
Det var setring her helt frem til 1930-tallet. I dag står det fire bygninger på setra, to av dem fungerer
som fritidsboliger, to av dem er anneks/lager. Tre av bygningene er SEFRAK-registrerte,
meldepliktige, og da trolig fra første halvdel av 1800-tallet. Sør på vollen finnes det murer etter to
andre anlegg.
Sør for setra, i skogen på motsatt side av E16 ligger rester etter kullfremstillingsanlegg og eldre
vegfar, oppbygget med stor stein. Vegfaret tilskrives kullfrakt i beskrivelsen i Askeladden.
Nord for setra er et lengre vegfar (ID 236016) rundt Avtjernsmyra nylig registret i Askeladden som del
av Den gamle Ringeriksvei (Ikke å forveksle med vegen over Krokskogen, se under kulturmiljø 8).
Vegfaret er antatt etterreformatorisk og ikke fredet. I fortsettelse av nordgående del av vegen ligger en
hustuft i et område som er opparbeidet med bla. a fire steingarder. Dette er trolig restene etter
husmannsplassen Mattisstua (ID 236335). Et tilsvarende vegfar mellom Bjerkestua og Niskinnveien er
også nylig registret (ID 236016). Vegfarene fremstår i dag som stier og skogsveger.
Lengst mot nordvest er et 150 meter langt vegfar med svakt hulvegpreg (ID 236006). Dette faret går
forbi et steinbrudd, men også en gravhaug (ID 81480), helt i vest. I Askeladden knyttes vegfaret til de
andre vegfarene, men tidfestes til førreformatorisk tid, og er fredet sammen med gravhaugen.
Verdivurdering
Kulturmiljøet er fragmentert og sammenheng med historien er lite lesbar i dagens situasjon. E16 er et
stort inngrep i kulturmiljøet, men også Lorangmyr masselagringsområde bryter med et kulturmiljø som
helst viser noe marginal drift av store skogsområder. Dette reduserer opplevelses og bruksverdi av
Avtjernsetra og utmarksminnene. Selve setra er imidlertid godt bevart og helhetlig, og som intakt
seteranlegg er Avtjerna en type kulturmiljø som nå er sjelden i Bærum. Gravminnet og vegstrekningen
helt nordvest i området trekker også verdien av området opp, men utgjør ikke en sentral del av dette
miljøet. Kulturmiljøet er samlet vurdert til middels verdi.

Figur 4-28. Avtjernsetra.
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Figur 4-29. Kulturmiljø 10, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 11 Skogen/Niskinn
Kulturmiljøet er definert fra sørenden av Holmevatnet i Hole kommune, sørover til gården Skogen.
Området ligger noe høyere enn dalføret med Rustaelva og E16, nordøst for dette.
Beskrivelse
I kulturmiljøet ligger det to eldre gårdsbruk, Niskinn som er en finneboplass, og husmannsplassen
Skogen.
Skogen var en av de 13 husmannsplassene under Bjørum, nevnt på 1700-tallet, og under Bærums
verk senere. Skogen ligger karakteristisk på brinken av platået i et kulturhistorisk jordbrukslandskap,
og var nok en av det bedre plassene. I tunet er det to SEFRAK-registrerte bygninger, våningshus og
kårbolig, begge med datering 1800-tallet.
Niskinn var en finneboplass ryddet av finnen Henrik Larsen rundt 1660. Opprinnelsen til navnet er
usikkert. Det kan ha finsk opphav, men kan også være en forvansking av Neskiend (Nes-tjern), et
annet navn på Holmevatnet. En tredje teori er at plassen var skyldsatt til ni skinn.
Våningshus og driftsbygning på Niskinn er oppført som meldepliktig i SEFRAK-registeret,
våningshuset opprinnelig fra 1700-tallet. Begge bygningene er sterkt ombygd, trolig mer eller mindre
revet og bygget på nytt. Helt nede ved Holmevatnet står en hytte, «Niskinn-hytta» med anneks, begge
SEFRAK-registrert som meldepliktig og fra 1800-tallet. Også disse er sterkt omarbeidet. Niskinn er i
det hele svært ombygd og savner autentisitet.
Mindre enn 100 meter sørvest for Niskinn ligger en langstrakt rydningsrøys, oppgitt i Askeladden til
120 meter. Røysa stammer trolig fra rydding på 1800-tallet og er ikke fredet.
Holmevann ble oppdemt omkring 1850 for å skaffe stabil vannføring til fløtinga i Kjaglidalen. I vannets
sørøstre ende ligger en oppmurt stemme med tapphus og tappluke. Både stemme og tappluke er
intakt, men luka er åpen og vannivået i vannet antagelig nært naturlig. Tapphuset er SEFRAK-registret
og oppgitt å være fra tredje kvartal av 1800-tallet.
Like øst for oppdemmingen ligger DNT-hytta Mustadkroken ved Niskinnvann/ Holmevann. Dette var
opprinnelig Oslobedriften O. Mustad & Søns funksjonærhytte på Krokskogen, innviet i 1955. Hytta er i
dag en av DNTs ubetjente markahytter.
Verdivurdering
Kulturmiljøet er sammensatt med de to gårdene som representerer ulike sider ved jord- og skogbruk
fra 1600-tallet og fremover, i et kulturlandskap som fremstår med få inngrep. Mustadkroken utfyller
kulturmiljøet med Krokskogens tradisjon som fritids- og rekreasjonsmål en tradisjon som er levende
frem til i dag. Området er vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, middels opplevelses- og bruksverdi.
Kulturmiljøet har samlet middels verdi.

Figur 4-30. Våningshuset på Skogen til venstre. Til høyre tapphuset ved Niskinndammen/
Holmevassdammen (Odd Tore Saugerud/ www.skiforeningen.no/marka/bilder).
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Figur 4-31. Kulturmiljø 11, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 34 Aslegård/Fjulsrudkleiva
Kulturmiljø 34 bryter nummereringen av kulturmiljø i denne utredningen, men er kommet til sent i
utredningsprosessen, i januar 2018. Miljøet er gitt nummer 34, men er geografisk plassert i
delstrekning 1. Miljøet omfatter høyereliggende utmarksområder opprinnelig under gården Fjulsrud, på
vestsiden av E16 Ringeriksveien, i skånende terreng ned mot det brattere partiet ned til Fv285
Lierveien. Miljøet ligger utenfor opprinnelig utredningsområde, med utgangspunkt i planlagt
masselagringsområde. Det gjøres ikke ytterligere vurderinger av kulturminner og miljø mellom dette
tilleggsområdet og opprinnelig utredningsområde, som kulturminneverdier på Sollihøgda.
Beskrivelse
Kulturmiljøet ligger innenfor fjellområdene til gården Fjulsrud. Denne var trolig ryddet i middelalder,
lagt øde i senmiddelalderen, og tatt opp igjen på 1600-tallet. Det har vært minst 4 husmannsplasser
under Fjulsrud, men også ulike leilendingsbruk og andre bruk som var underordnet Fjulsrud på ulike
vis, men senere er blitt skilt ut, som f. eksempel Solli
I kulturmiljøet ligger det to eldre bruk, Fjulsrudkleiva og Aslegård. Fjulsrudkleiva ligger sør i miljøet og
var husmannsplass under Fjulsrud på 1800-tallet. Området har vær ryddet før dette, området har flere
tufter og til dels store rydningsrøyser og fremstår i dag som et relikt jordbrukslandskap. Etter
tradisjonen skal det ha vært en finneplass her, fra 1600-tallet. Enkelte røyser kan representere graver,
ettersom tradisjonen forteller at finnene ikke gravla sine døde ved kirkene den første tiden. Området er
lagt inn i Askeladden som automatisk fredet kulturminne, uten at fredningsgrunn klart fremgår (ID
15326). Like nordøst for lokaliteten er en enkelt røys lagt inn som ikke-fredet kulturminne. Det fremgår
ikke klart av terrenget at dette er en rydningsrøys, og i beskrivelsen i Askeladden åpnes det for at
dette kan være en eldre røys, fra jernalder-middelalder (ID 15325).
Aslegård var ikke husmannsplass, men en bruk under Fjulsrud hvor det har sittet bl.a leilending,
dagsarbeider og smed. Det var ikke dyrehold her, men det ble dyrket poteter. Det er ikke registrerte
kulturminneverdier i tilknytning til Aslegård, men sør for denne er det registret et helleristningsfelt,
mellom vegen og et bolighus (ID 49050). Motivene er en skipsfigur og to ubestemte figurer. Bildene er
fra bronsealder.
Nord i miljøet, 230 m VNV for helleristningene ligger en stor kullmilebunn, 20 meter i diameter, fra
etterreformatorisk tid (ID 60694).
Navnet Kleiva peker mot at dette var et sted man gikk opp til fjellet. Det er ikke registrerte vegfar i
kulturmiljøet utover en beskrevet sti som del av Fjulsrudlokaliteten. Vegen over Sollihøgda fra 1858
erstattet eldre veger, men ligger ikke nødvendigvis i samme trasé. Vegen tilførte aktivitet til området
som populær turistveg og utkikkspunkt. Skysstasjonen på Sollihøgda hadde behov for smed, det ble
bygget smie på Aslegård. På Fjulsrudkleiva åpnet de den første landhandelen på Sollihøgda i 1908,
etter hvert også kafé.
Verdivurdering
Kulturmiljøet består av ulike elementer på vestsiden ar E16, i overkanten av skogkledd, bratt terreng
ned mot Fv285 Lierveien. Det viktigste enkeltminnet i miljøet er en helleristning fra bronsealderen,
men også de mange rydningssporene på Kleiva må tillegges vekt. Argumentene for automatisk
fredning fremstår ikke som klare for disse rydningsporene og en enkelt røys like nordøst for
lokaliteten. I nordre del av miljøet er en kulmilebunn. Godt bevart og synlig i terrenget.
Kulturminnene er spredt og antas ikke prege miljøet stort utover sin lokalisering, dermed har enkelte
deler av miljøet stor kunnskaps og opplevelsesverdi, mens store deler har lavere verdi. Samlet verdi
er vurdert til middels verdi.
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Figur 4-32. Utsnitt fra rektangelkart fra 1827. Dette er før Ringeriksvegen over Sollihøgda ble bygget,
men ulike ferdselsårer er markert. Foruten Kleven i kulturmiljø 34, ser vi også Afnjærnseter og
Nieskind / Skoven fra hhv. kulturmiljø 10 og 11 (Kartverket, Norges geografiske oppmåling:
Rektangelmåling 14D 10: Buskerud).

Figur 4-33. Fjulsrudkleiva tidlig 1900-tall. Den gamle finneplassen ligger nedenfor bygningen, til
venstre for motivet. (Hole historielag).
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Oppsummering verdier Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

Tabell 4-1 Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
Navn
Beskrivelse
delområde
KM1
Jong/
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun. Automatisk
Bjørnegård
fredete kulturminner.
KM2
Industriveien
Industribebyggelse, tidlig på 1900-tallet. Industriveien er
en del av den historiske «Drammenske Konge- og
Postvey», påbegynt i 1650-årene.
KM3
Jongskollen
Arbeiderboliger. Småhusbebyggelse.
KM4
Ås / Reverud
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun.
KM5
Tanumveien
Husmannsplasser, småhusbebyggelse. Automatisk
fredete kulturminner. Rydningsrøyser og tufter
Tanumbråten. Dyrkingsspor middelalder.
KM6
Bjerke/Ringi
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun.
Forskriftsfredet institusjon. Kirkeveg fra middelalder.
Automatisk fredete kulturminner. Gravminner, gravfelt,
gårdsanlegg. Kalkovn. Husmannsplasser.
KM7
Rønningen
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun.
Husmannsplasser. Automatisk fredete kulturminner.
Gravfelt, gravminner. Gårdsanlegg fra middelalder.
Rydningsrøysfelt. Veganlegg, hulveg. Gamle Jarenvei.
Vedtaksfredet idrettsanlegg – Skuibakken.
KM8
Rustan
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun. Automatisk
fredete kulturminner - Veganlegg (hulveg). Kullmiler,
rydningsrøyser og veganlegg fra nyere tid.
KM9
Skoglund
Granli høyest verdi. Husmannsplasser. Veganlegg og
kullmiler fra nyere tid.
KM10 Avtjerna
Setermiljø. Avtjernsetra. Veganlegg og kullmiler fra
nyere tid. Gravhaug og automatisk fredet vegfar i utkant
av området.
KM11 Skogen/Niskinn Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun Skogen og
Niskinn (Finneplass). Våningshuset fra 1700-tallet på
Niskinn er nylig revet. Mustadkroken (DNT-hytte).
Opprinnelig hytte bygd av Mustad.
KM34 Aslegård/
Automatisk fredet kulturminne (helleristning), relikt
Fjulsrudkleiva
jordbrukslandskap med tufter og rydningsrøyser,
kullmile

Verdi
Stor verdi
Middels verdi

Liten verdi
Middels verdi
Middels verdi

Stor verdi

Middels til stor

Liten til
middels
Liten verdi
Middels verdi

Middels verdi

Middels verdi
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Figur 4-35. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Jernbanetunnel Jong – Sundvollen.
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Figur 4-36. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Jernbanetunnel Jong – Sundvollen.
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Konsekvenser

Tabell 4-2. Omfang og konsekvens Jernbanetunnel Jong – Sundvollen.
Delområde Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM1
Jong Bjørnegård

Stor

Kulturminnelokaliteter innenfor kulturmiljøet blir ikke
direkte berørt av tiltaket. Tiltak
(tverrslag/trappesjakt/veg) kommer i utkanten av det
avgrensede kulturmiljøet. Dette gir en liten negativ
visuell påvirkning, men endrer ikke sammenhengene
innenfor det kulturhistoriske jordbrukslandskapet på
Jong/Bjørnegård. I 0-alternativet er deler av jordet
regulert til idrettsformål. I vurderingen er det forutsatt at
jordet på Jong blir tilbakeført til landbruk etter
anleggsfasen og at alléen til Vestre Jong ikke blir berørt.

Konsekvens
Ubetydelig til
liten negativ
konsekvens
(0/-)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM2
Industriveien

Middels

Ut over selve vegen (historisk veglinje) blir ikke
kulturminnelokaliteter langs Industriveien direkte berørt
av tiltaket. Tiltaket medfører i liten grad endring for
kulturmiljøet.

Ubetydelig
konsekvens
(0)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM3
Jongskollen

Liten

Tiltaket medfører i liten grad endring for kulturmiljøet.
Liten visuell påvirkning av tiltak ved Jong.

Ubetydelig
konsekvens
(0)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM4
Ås Reverud

Middels

Tiltaket berører ikke kulturminnelokaliteter eller
verneverdige bygninger direkte. Noe av det
kulturhistoriske jordbrukslandskapet innenfor
kulturmiljøet blir nedbygget med tverrslag og tilkomstveg
frem til dette. Sammenhengen mellom tunområdene på
Ås og Reverud blir noe forringet. Tverrslag får visuell
nærføring til tunområdet på Ås.

Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite til middels negativt omfang.
KM5
Tanumveien

Middels

Tiltaket medfører i liten grad endring for kulturmiljøet.
Liten visuell påvirkning ved Tanumveien.

Ubetydelig
konsekvens
(0)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM6
Bjerke Ringi

Stor

Alternativet berører ikke kulturminnelokaliteter direkte.
Tiltaket (tverrslag, masselagringsområde og rigg) får
nærføring til SEFRAK-registrerte bygninger fra 1800tallet som ligger like vest for Vestmarkveien. Bygningene
er knyttet til de tidligere husmannsplassene på Bakken
og Seterbråten. De nevnte kulturminnelokalitetene blir
påvirket visuelt. Nord for Vestmarkvegen ved Bakken er
det en nyregistrert rydningsrøyslokalitet fra nyere tid som
blir direkte berørt (ID 236337). Kattås, Sørli og Nordli
ligger i god avstand til tiltaksområdet, og blir i liten grad
visuelt påvirket.

Liten negativ
konsekvens
(-)
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Tiltaksområdet ligger utenfor område utvalgt i Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap, men delvis
innenfor kulturlandskapsavgrensingen i Bærum
kommune sin KDP for kulturminner. Sammenhengene i
kulturmiljøet blir i liten grad påvirket negativt, ettersom
tiltaksområdet ligger skjermet i forhold til det helhetlige
kulturmiljøet og de store kulturhistoriske verdiene på
Ringi, Bjerke og Tanum.
I tiltaket ligger det gang-/sykkelveg langs nordsiden av
Vestmarkveien, fra avkjøringen til Bjerketun og frem til
Kattås. Ingen registrerte kulturminnelokaliteter blir
direkte berørt ved etablering av gang-/sykkelvegen langs
Vestmarkveien, og visuelt blir kulturminner og kulturmiljø
i liten grad påvirket negativt.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM8
Rustan

Liten

Tiltaket berører ikke kulturminnelokaliteter eller
verneverdige bygninger direkte, med unntak av nylig
registrert kullmile (ID 236341) like øst for tverrslaget.
Denne er ikke fredet. Tiltak vil komme tett på det
automatisk fredete veganlegget (ID 162526) med
sikringssonen helt i vest mot Ringeriksveien.
Kulturminnelokaliteten blir ikke direkte berørt. Tverrslag
har adkomst direkte fra E16 slik at eksisterende
gårdsveg gjennom tunområdet og frem til tverrslag ikke
blir belastet. Tiltaket griper inn i deler av det
kulturhistoriske jordbrukslandskapet på Ullbråten /
Bakken.

Liten negativ
konsekvens
(-)

Utover konflikt med en kullmile like øst for tverrslag,
kommer veg og masselagringsområde ved Brenna, øst
for Løkkene, ikke i direkte konflikt med
kulturminnelokaliteter. Tiltaket vil ha negativ visuell
innvirkning på de to brukene på Løkkene i nordre del av
kulturmiljøet og Brenna gård. Brenna gårdsvei vil bli
permanent utvidet.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM10
Avtjerna

Liten

Tverrslag og masselagringsområder har adkomst fra
E16 gjennom det avgrensede kulturmiljøet.
Tiltaksområdene (masselagringsområder, tverrslag og
rigg) er i konflikt med verdier i kulturmiljøet. Tuft og
rydning, trolig plassen etter «Mattisstua» fra 1800-tallet,
ligger innenfor masselagringsområdet, og blir direkte
berørt, sammen med etterreformatoriske vegfar.
Eksisterende masselagringsområde ligger øst for
Avtjernsetra med autentisk bygningsmiljø fra 1800-tallet,
og setra blir derfor i liten grad ytterligere berørt. Det
eldste vegfaret vest i kulturmiljøet, i sammenheng med
gravhaug, blir heller ikke berørt.
Veganlegg og kullmiler fra nyere tid på vestsiden av E16
blir ikke berørt av tiltaket.
Tiltaket vil ødelegge flere elementer i kulturmiljøet, men
ikke dem av høyest kulturhistorisk verdi.
Tiltaket er vurdert til å ha lite til middels negativt omfang.

Liten til
middels
negativ
konsekvens
(-/--)
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87 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM34
Aslegård Fjulsrudkleiva

Middels

Tiltaket kommer i direkte konflikt med kullmile (ikke
fredet) og rydningsrøys (uavklart vernestatus). Tiltaket
får ingen innvirkning på helleristningslokaliteten ved
E16. Tiltaket har nærføring til finneplassen
«Fjulsrudkleiva».

Tabell 4-3. Oppsummering av konsekvenser i delområder.
Delområde Registreringskategori
KM1
Jong Bjørnegård
KM2
Industriveien
KM3
Jongskollen
KM4
Ås Reverud
KM5
Tanumveien
KM6
Bjerke Ringi
KM8
Rustan
KM10
Avtjerna

Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.
Kulturlandskap.

KM11
Skogen Niskinn

Gårdsmiljøer. Andre kulturmiljøer. Kulturlandskap.

Teknisk/industrielle kulturmiljøer. Urbane kulturmiljøer.

Liten til
middels
negativ
konsekvens
(-/--)

Konsekvens
Ubetydelig til liten negativ
konsekvens
(0/-)
Ubetydelig konsekvens
(0)

Urbane kulturmiljøer. Teknisk/industrielle kulturmiljøer.

Ubetydelig konsekvens
(0)

Gårdsmiljøer. Kulturlandskap.

Liten negativ konsekvens
(-)

Urbane kulturmiljøer. Kulturlandskap. Andre
kulturmiljøer.

Ubetydelig konsekvens
(0)

Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.
Kulturlandskap. Teknisk/industrielle kulturmiljøer. Andre
kulturmiljøer.
Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.

Liten negativ konsekvens
(-)

Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer, vegfar.

KM34
Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.
Aslegård Teknisk/industrielle kulturmiljøer.
Fjulsrudkleiva
Samlet for delstrekningen

Liten negativ konsekvens
(-)
Liten til middels negativ
konsekvens
(-/--)
Liten negativ konsekvens
(-)

Liten til middels negativ
konsekvens
(-/--)
Liten negativ konsekvens
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På tunnelstrekningen Jong - Sundvollen er samlet konsekvens vurdert til liten negativ. Tiltaket på
strekningen er i hovedsak lagt i berg, og gir derfor i liten grad negative konsekvenser for kulturminner
og kulturmiljø. Konsekvensene kan først og fremst knyttes til indirekte/visuell påvirkning ved etablering
av tverrslag og tilkomstveg på Jong – Bjørnegård, Ås – Reverud, Bjerke – Ringi, Rustan og Avtjerna,
samt permanent masselagring sør for Skogen - Niskinn. Et mindre antall kulturminnelokaliteter blir
direkte berørt, dette er nylig registrerte kulturminner fra nyere tid på Rustan og Avtjerna, en kullmile i
kulturmiljø 8, og vegfar og en tuft/husmannsplass i kulturmiljø 10. På det nylig tillagte
masselagringsområdet Brakamyr blir en kullmile fra nyere tid og en rydningsrøys berørt direkte.
4.1.4 Konsekvenser i anleggsperioden
For kulturmiljøene på tunnelstrekningen vil tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvenser ut over det
permanente tiltaket. I anleggsfasen, med betydelig anleggsvirksomhet på Jong, Reverud, Ringi,
Rustan, Avtjerna og Fjulsrudkleiva, vil opplevelsesverdien knyttet til kulturminner og kulturmiljø bli
redusert. Den negative påvirkningen vil være i form av visuell påvirkning, støybelastning og støv
knyttet til anleggstrafikk, samt midlertidige riggområder, anleggsveger og masselagringsområder. På
Jong etableres det midlertidig anleggsveg i god avstand til alléen opp til Vestre Jong. Hele jordet
tilhørende Vestre Jong blir rigg- og anleggsområde. Ved Ås/Reverud blir det økt anleggstrafikk,
riggområde, midlertidige anleggsveger og midlertidig masselagring. Ringi får også økt anleggstrafikk,
midlertidige riggområder og anleggsveger. Ved Rustan blir det tverrslag og riggområde, med
anleggstrafikk og massetransport nærme tunene med kulturhistorisk bygningsmiljø fra 17- og 1800tallet. Dette er utmark og skog i dag, og tilbakeføres til landbruk etter anleggsfasen. Veg og
masselagringsområde ved Brenna, øst for Løkkene, kommer ikke i direkte konflikt med
kulturminnelokaliteter, men vil ha negativ innvirkning på de to brukene på Løkkene i nordre del av
kulturmiljø 8, Rustan.
4.1.5

Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
I utforming av planer skal det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på kulturminner
og kulturlandskap. En god landskapstilpasning reduserer negative konsekvenser, og nye inngrep er
søkt lagt i god avstand til kulturminner og kulturmiljø. Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og
kulturmiljø er nært knyttet til både naturlandskap og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til
landskap vil derfor i mange tilfeller ha virkning også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme
landskapsrom. Det er søkt å justere tiltakene for å unngå konflikt eller for tett nærføring med de
kulturminnene som er mest uberørt og har høyest verdi i området.
Ved nærføring av veg og bane mot verneverdig og fredet bebyggelse er det så langt som mulig gjort
nødvendige tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket det
aktuelle kulturminnet eller kulturmiljøet har hatt i sin opprinnelige situasjon. Støytiltak er også sett i
denne sammenheng, enten gjennom naturlige tiltak og/eller gjennom tiltak som ikke vil virke
dominerende i kulturlandskapet. Nye store støyskjermer, skilt, og lysinstallasjoner nær fredete
kulturminner, verneverdig bygningsmiljø og kulturmiljø må unngås så langt dette er mulig.
Vegetasjon har liten innvirkning på støy, men har god effekt på skjerming av kulturminner i forhold til
innsyn/utsyn. Visuell vegetasjonsskjerming, med beplantning av trær/busker som en buffer mellom
kulturminner og tiltak kan redusere negative virkninger.
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Konkret
Tabell 4-4. Oppfølgingspunkter.
Delområde Oppfølgingspunkter
KM 1, 4, 6,
8, 10, 11
og 34.

Vurdere visuell vegetasjonsskjerming og støyskjerming tilpasset
kulturminnelokaliteter som ikke blir direkte berørt ved Jong/Bjørnegård, Ås/Reverud,
Ringi, Rustan, Avtjerna og Skogen. Dette gjelder særlig foran permanente
tunnelportaler (tverrslag), transformatorstasjoner og tilkomstveger.

KM 5 og 6

Det finnes flere bygninger og miljøer på Tanumplatået / Tanumåsen. Der
Ringeriksbanen går i tunnel må det avklares om det er eventuell fare for at
verneverdige bygg kan ta skade av ristninger og setninger som følge av
anleggsarbeidene.

KM 1

Det må sikres at anleggstrafikken ikke gjør skade på trærne i alleen frem til Vestre
Jong, samt gamle trær i tunområdet.

Alle

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I anleggsfasen bør
det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også
kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form
av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike
møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og naturmiljø.

4.2
4.2.1

Dagsone Sundvollen – Kroksund
Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 12 Krokkleiva / Kleivstua
Vegstrekningen over Krokskogen, fra kommunegrensa Hole/Bærum til Krokkleiva ned til Sundvollen,
er fredet. Dette kulturmiljøet omfatter Kleivstua og vegstrekningen herfra ned til Sundvollen
Beskrivelse
Den Bergenske Kongevei over Krokskogen i Hole er en svært godt bevart og tidstypisk veg fra
begynnelsen av 1800-tallet. Den ble offisielt åpnet i 1807 og var en del av hovedvegen mellom
Kristiania og Bergen frem til 1858. Vegen går igjennom et landskap som er lite endret siden vegen var
en del av hovedvegnettet i Norge og kulturmiljøet bidrar til å fortelle om vår ferdselshistorie.
Vegen er bygd etter det franske prinsipp og går derfor mest mulig i rette linjer. Vegen følger likevel i
stor grad terrenget, men er stedvis oppbygd med steinmur (tørrmur). Det er flere innhogde rodemerker
langs vegen. Den nordligste delen, fra den tidligere skysstasjonen Kleivstua og ned til Sundvollen,
Krokkleiva, er svært bratt. Fra gammelt av gikk ferdselen hovedsakelig gjennom Nordkleiva, noe øst
for Krokkleiva, men den nye vegen ble lagt bratt og i rettere linje, gjennom Sørkleiva (Krokkleiva). Da
den nye Bergenske kongevei skulle anlegges over Krokskogen, var det gjennom oppgradering av den
gamle almannavegen. Eldre ferdsel er beskrevet i kilder fra middelalder og 1500-tall, ulike Olavs-sagn
langs veistrekningen peker også mot bruk i middelalder. 16. april 1716 ble en 260 manns svensk
styrke stoppet og slått tilbake ved slaget i Nordkleiva, etter å ha gått gjennom Krokskogen. Slaget er
mindre kjent enn slaget ved Norderhov måneden før, men begge de svenske styrkene reiste om
Ringerike for å falle skansen ved Gjellebekk (Drammensveien) i ryggen. Kulltransporten over
Krokskogen var også omfattende.
Med turismens fremvekst fra midten av 1800-tallet ble Kongeveien et svært populært reisemål. Både
konger, malere og diktere var på besøk i området. Flere kunstnere har foreviget Kongens utsikt og
Dronningens utsikt hvor det er utsyn over Hole. Kongens utsikt har fått navn etter kong Karl Johan
som besøkte stedet i 1832, mens Dronningens utsikt har navn etter dronning Desiree som besøkte
stedet noen år tidligere.
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Det ble bygd mange skysstasjoner langs hovedvegene i Norge utover på 1800-tallet. Kleivstua på
toppen av Sørkleiva er en av de eldre skysstasjonene som er bevart. Kleivstua ble ombygd fra seter til
skysstasjon tidlig på 1800-tallet, men er senere ombygd og tilbygd. Kleivstua drives i dag som hotell,
en videreføring av stedets tradisjon.

Figur 4-37. Kleivstua, malt av Johannes Flintoe rundt 1830 (Bakke 2013:455).

Figur 4-38. Kleivstua.
Den Bergenske Kongevei er en populær turveg i dag, men brukes også som skogsbilveg og
adkomstveg for fastboende og fritidsboliger.
Den delen av Kongeveien (Krokkleiva) som går fra Kleivstua og ned til Sundvollen er vedtaksfredet (ID
86504). Denne delen er nr. 222 i Statens vegvesens nasjonale verneplan (2002). Den Bergenske
Kongevei over Krokskogen er også trukket frem som ett av 62 utvalgte miljø som belyser viktige deler
av fylkets historie i Kulturminnekompasset: Buskerud fylkeskommunes regionale plan for
kulturminnevern 2017-2027. I Krokkleiva er det også funnet to fragmenter av ovale spenner fra yngre
jernalder.
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Figur 4-39. Kongeveien i Krokkleiva. Øvre, midtre og nedre del.
Verdivurdering
Vegstrekningen fremstår som en svært godt bevart veg fra begynnelsen av 1800-tallet bygd etter det
franske prinsipp. Veganlegget vurderes som representativt for denne type veger og har høy grad av
opplevelsesverdi. Den Bergenske Kongevei går igjennom et landskap som er lite endret siden
vegen var en del av hovedvegnettet i Norge og kulturmiljøet bidrar til å fortelle om vår ferdselshistorie.
Området er også sentralt i et turisthistorisk perspektiv, som del av 1800-tallets fortelling om det
eksotiske Norge. Den Bergenske Kongevei er oppført i Statens Vegvesens verneplan, og parsellen
ved Krokkleiva ble fredet i 1957. Kulturmiljøet har stor kunnskaps-, opplevelse- og bruksverdi, samlet
er kulturmiljøet vurdert til stor verdi.

Figur 4-40. Til venstre tegning Kongeveien, også kalt Peder Ankers vei, ned fra Krokkleiva, av Johan
Fredrik Eckersberg, 1848. Til høyre det populære motivet Kongens utsikt, her på postkort fra rundt
1900.
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Kulturmiljø 13 Sundvollen/Kroksund
Kulturmiljøet dekker den gamle ferdselsåren over Kroksundet, og inkluderer deler av tettstedet
Sundvollen på sørsiden, og grenden Kroksund på nordsiden av sundet.
Beskrivelse
Kulturmiljøet har et omfattende og svært variert tilfang av kulturminner. Mange av disse har en indre
sammenheng, ettersom ferdselen har gitt grunnlag for ferjefart, skyss-stasjon og servicetilbud. Funn
av automatisk fredete kulturminner gir bruken av dette området stor tidsdybde som bosted.
Automatisk fredete kulturminner. På Sundvollen, like sørvest og nedenfor det gamle skolehuset
ligger det en automatisk fredet bergkunstlokalitet (ID 9616). Lokaliteten består av en jordfast blokk
med helleristninger av blant annet skip. Helleristningslokaliteten er fra bronsealder. Gjennom
Buskerud fylkeskommunes registering er det påvist ytterligere en bergkunstlokalitet på Sundvollen.
Dette er også bronsealderristninger, med bl.a. to skipsmotiver på en bergvegg langs Åsaveien, like øst
for Sundvollen gård (ID 235972).

Figur 4-44. Ristningene på bergkunstlokaliteten (ID 235972) befinner seg på bergveggen omtrent midt
på bildet til venstre. Bildet til høyre viser ett av skipsmotivene (Foto: Buskerud fylkeskommune).

På Sundvollen er det funnet en slipestein og kvartsbryne, trolig fra jernalder, og på Sundøya er det
funnet en skafthullsøks fra steinalder.
På Kroksund er det registrert rydningsrøyser (ID 223869, 223915) og en husmannsplass (ID 131007)
fra etterreformatorisk tid. Der er videre registrert funnsteder (ID 64323, 54797, 107086, 25135, 60785,
54719, 35369 og 25050) med gjenstandsfunn i form av flere flintavslag og en flateretusjert pilspiss av
flint i området. Dette tyder på at det har ligget boplasser her i bronsealder eller slutten av steinalderen.
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registreringer i 2016 og 2017 påvist ytterligere automatisk
fredete kulturminnelokaliteter. Disse ligger på jordene knyttet til Rudsøgården og Øverjordet. Dette er
både bosetnings- og aktivitetsområder fra bronsealder/jernalder og steinalderboplasser (ID 224264,
223859, 224887, 223857, 223855, 236117, 231783, 231801 og 231803).
Lokalitet ID224264 er et større bosetnings- og aktivitetsområde fra overgangen yngre steinalderbronsealder og til yngre jernalder. Det er funnet en flintdolk og 32 strukturer på lokaliteten, i hovedsak
stolpehull og nedgravinger. Lokalitetene 236117 og 224887 består også av bosetnings- og
aktivitetsspor. Sistnevnte har også spor etter fotgrøfter til gravhauger. Lokalitetene ID223859, 223855
og 223857 er steinalderlokaliteter. På lokalitet ID231783 er det i hovedsak avdekket dyrkingsspor fra
jernalder og en mulig gjenfylt brønn. Lokaliteten ligger like sør for Gamleveien (Den Bergenske
kongevei). Nord for vegen og i draget ned mot Paddevika ligger to automatisk fredete bosetnings- og
aktivitetsområder bestående henholdsvis av kokegroper og nedgravinger fra romertid (ID 231801),
samt kulturlag fra bronsealder-jernalder og steinsatt grop fra yngre steinalder.
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Figur 4-45. Til venstre helleristningene på Sundvollen (ID 9616). Til høyre en 4000 år gammel flintdolk
i ferd med å graves frem fra jorden på Rudsøgarden østre, under Buskerud fylkeskommunes
registeringer i 2016 (Foto av dolk: Tore Schjølberg, Buskerud fylkeskommune).
Samferdsel. Sundvollen og Kroksund er et samferdselshistorisk knutepunkt med røtter langt tilbake i
tid og flere faser av samferdselsutvikling i kan leses i området. De to små øyene som ligger midtveis
mellom Sundvollen og Kroksund har gjort stedet til et naturlig krysningspunkt. Magnus Lagabøte reiste
fra Oslo over Kroka skog og Ringerike i 1276, og oslobispen Jens Nilssøn flere ganger i 1590-årene,
sistnevnte spesifiserte at han fikk skyss over sundet. Vi kan anta at det da har vært en form for
fergedrift her, selv om det er først på 1600-tallet at skriftlige kilder omhandler personer som fraktet folk
over sundet. Etter åpningen av nye Bergenske kongevei over Krokskogen i 1805 begynte arbeidet
med fylling og bro over sundet. Det ble anlagt fylling fra Sundvollen til Sundøya. Fra Sundøya til
Slettøya la man i første omgang en flytebro med lem for gjennomgang av båtrafikk. En påvist
laftekasse på sjøbunnen ved Slettøya stammer trolig fra denne. Flytebroen skal ikke ha vært sikrere
enn at man fremdeles hadde fergedrift frem til steinbroen ble anlagt i 1855. Dagens bro er lagt over
denne, og viser historien på en god måte, sammen med Den Bergenske Kongevei (Pilegrimsleden) og
senere veganlegg i området. På Sundvollen var det også dampskipsbrygge på vestsiden av Sundøya.
Fra bilismens tidsalder finnes en nedlagt bensinstasjon fra 1935 klassisk-inspirert stil, like inntil
dagens E16 ca. 500 m sør for Sundvollen. Bensinstasjonen har et godt bevart eksteriør. På Kroksund
(nordsiden av sundstedet) fortsetter Kongeveien/Pilegrimsleden på Gamleveien over Gjesvalåsen mot
Gjesval. Områdets rolle som knutepunkt for samferdselen er bakgrunnen for, eller har sammenheng
med, flere av de verneverdige bygningene i området.
Gjestgiverivirksomhet har vært drevet fra flere av gårdene ved Kroksundet. Utover selve Sundvollen
var det også pensjonat bl.a. på Sundland og på Tangen. Flere av disse bygningene er nå borte. På
Kroksund sto det tidligere hotell, og på Sundøya var det et hotell i funkisstil. I det hele var
Kroksundområdet preget av turisme. Den tidlige overklasseturismen var knyttet til Krokkleiva og det
for utlendinger «eksotiske Norge», inspirert av blant annet populære utgivelser av Fritjov den frøknes
saga på kontinentet. Nærheten til Oslo, kjøreveg over Sollighøgda og økende bilisme gjorde området
tilgjengelig for mange samfunnslag over tid. Tyriheim feriekoloni for arbeidere (kulturmiljø 14) kan
sees i sammenheng med denne utviklingen, i siste instans også Rørvika camping.
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Figur 4-46. Kartutsnitt fra 1826, med trebro mellom Sundøya og Slettøya. Merk også vinterveiene over
isen (Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Rektangelmåling 19B 2: Buskerud).

Figur 4-47. Broen ved Kroksund, med dampskipskaien på Sundøya i bakgrunnen, med D/S Ringerike,
i 1906. Mange av båtene i Tyrifjorden hadde mytiske og historiske navn knyttet til området, som Kong
Ring, Kong Halvdan, Sigurd Syr, Anna Colbjørnsen og Grev Wedel (Bakke 2013:439).
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Figur 4-48. Til venstre dagens bru over Kroksundet, fundamentert på bruen fra 1855. Til høyre
bensinstasjon fra 1930-tallet. Stasjonen er «hjemmelaget», med tydelige forbilder i samtidens
arkitektur for bensinstasjoner.

Figur 4-49. Sundvollen hotell, 1910. Murene i steinfjøset blir noen ganger vist til som 1000 år gamle og
middelalderske, men ifølge SEFRAK-registeret ble fjøset oppført på 1600-tallet, tredje kvartal (Bakke
2009:122).
Verneverdig bebyggelse Sundvollen. Innenfor kulturmiljøet ligger tettstedet Sundvollen, med flere
elementer fra ulike typer gårdsbebyggelse og en gammel skole. Dagens tettsted har i hovedsak nyere
boligbebyggelse, men flere eldre elementer er bevart. Her er en rekke tidligere småbruk, blant annet
Sørenga, Blom, Enga, Nordvolden, Sundland og Benterud.
Sundvollen overtok som skysstasjon etter Kleivstua på toppen av Krokkleiva ved omleggingen av
gjennomfartsvegen i 1860. Skysstasjonen har utviklet seg i takt med endringene i
kommunikasjonssektoren, og er i dag i hovedsak et kurs- og konferansehotell. Bebyggelsen som i dag
utgjør Sundvollen hotell har bevart elementer fra det tidligere gårdstunet som blant annet steinfjøset
med deler fra 1600-tallet, drengestue og den særpregete sveitserstilverandaen fra 1870.
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Nervollen ligger ytterst på en flate på ei lita halvøy nordvest for Sundvolden hotell. Her var det
opprinnelig fergested. Nervollen ble utskilt fra Sundvollen i 1915, og Sundvolden gård ble flyttet hit.
Bygningene er fra denne tiden. Låve, vognskjul, hovedbygning og stabbur danner et firkanttun.
Husene gir et tverrsnitt av de rådende stilretninger på denne tiden: hovedbygningen i nyklassisisme,
stabburet i nasjonalromantisk stil, og låvebygningen i sveitserstil, noe det opprinnelige vognskjulet
også har preg av. Særlig hovedbygning og stabbur er spesielt tidstypiske og godt bevarte.
Det eldre skolehuset ligger ved dagens E16. Skolehuset ble tatt i bruk i 1886. I den ene delen var det
lærerbolig og det var skole her til 1961. Huset har fått ny panel, men har beholdt enkel
sveitserstildekor. Bygningen brukes i dag som grendehus.
På Sørenga står driftsbygning og bolighus fra 1925 med sveitserstilspreg.
Småbruket Blom er delt i to av dagens E16, med bebyggelsen på oversiden og mesteparten av
jordvegen på nedsiden. Her er flere terrasseringer, som viser jordbrukstilpasning under marginale
forhold. Terrassene er oppbygd av heller av den lokale sandsteinen. Hovedbygning og uthus er i
sveitserstil. Hovedbygningen er fra slutten av 1800-tallet.
Bygningene på Enga skriver seg trolig fra 1920-tallet. Hovedbygningen har stor autentisitet. Anlegget
er enhetlig i en tidstypisk stil som ikke er vanlig i området.
Nordvolden har trolig vært husmannsplass. Bolighuset er i panelt tømmer med sveitserstilelementer,
og driftsbygningen i bindingsverk er forfallen.
Tunet på Sundland ligger noe tilbaketrukket fra E16. Deler av bolighuset skal være fra midten av
1700-tallet. Det har utpreget sveitserstil, med en påbygd nordfløy. Driftsbygningen ble revet i 1960årene. Spredt på eiendommen ligger flere bygninger, blant annet utleiehus for feriegjester.

Figur 4-50. Sundland med våningshus fra 1700-tallet.
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Figur 4-51. Sundland sett fra Tangen. Jernbanetunnelen kommer ut på nytt stasjonsområde på
Sundland.
Benterud ligger ved Sundland, men med tunet helt oppe i vegen. Bolighuset er oppført ca 1750. Låven
er i bindingsverk. Alle bygninger er godt vedlikeholdt og stort sett uforandret de siste 100 år. Stedet
ble drevet som småbruk til 1913. Da kjøpte geologen Johan Kiær det som sommersted. Han anla en
parkmessig prydhage på eiendommen, som fremdeles er intakt. Sjøskorpionarten han fant fossiler av
på Rudstangen, er oppkalt etter ham, Mixopterus Kieri.

Figur 4-52. Sundvolden gård til venstre, og Benterud.
Verneverdig bebyggelse Kroksund. Nede ved Kroksundet ligger en stue fra 1700-tallet og
gjestehuset/bryggerhuset på Tangen, et lite enetasjes tømmerhus, som ble panelt og modernisert i
1978. Bygningen skal være nevnt i skriftlige kilder fra 1740. Rudsøgardene har hatt vaskeplasser ved
Tangen og brukt bryggerhuset her.

Figur 4-53. Gjestehus på Tangen.
På Rudsøgarden faller landskapet relativt bratt ned mot Tyrifjorden, og er i stor grad skogkledd. Under
åsen som faller ned mot fjorden, ligger gårdstunene på de tre Rudsøgårdene etter hverandre.
På Rudsøgarden (190/7) er alle gamle bygninger, bortsett fra stabburet revet, og det er bygd et nytt
bolighus her. På midtre Rudsøgarden (190/12) er deler av bolighus og driftsbygning trolig fra 1700tallet. Driftsbygningen rommer en tredelt tømmerlåve. Sammen med stabburet og bryggerhus danner
bygningene et åpent firkanttun. På Rudsøgarden nordre er driftsbygningen revet. Våningshuset har
tømmerkjerne, med påbygd annen etasje i 1950. Stabburet er fra ca. 1900.
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Ytterst på Rudstangen ligger en tømmerhytte i nasjonal stil fra 1930-årene. Denne inngår i et belte av
hytter langs Tyrifjorden. Hytta har stor autentisitet. Hytta er representativ for epoken og slike
autentiske hytter fra mellomkrigstiden er ikke lenger vanlige. På Rudstangen ligger rester etter en
steinbrygge. Denne kan man fremdeles se restene etter ved lav vannstand.

Figur 4-54. Kroksundøgården ved Den Bergenske Kongevei over Gjesvalåsen.
De gamle bygningene på Kroksundøgården dannet et rekketun, der de lå etter hverandre på østsiden
av pilegrimsleden, men låven er nå borte. Våningshuset er en midtgangsbygning. Her er og et
rettvegget stabbur i tømmer. Bygningene er representative for eldre byggeskikk, men er i dårlig stand.
Kårhuset ligger et stykke fra tunet, det er fra 1950 og har funkispreg. Alle bygningene har stor
autentisitet. Ved Kroksundøgården går det sti fra pilegrimsleden opp til Åsplassen, som trolig er en av
de yngre husmannsplassene under Gjesval. Den var bebodd frem til ca 1900, og har vært brukt som
feriested. Husene er laftet, men i dårlig stand.
Øverjordet er opprinnelig en av Kroksundgårdene. Den ligger midt inne i et felt med yngre bolighus.
Selve tunet består av en tett samling med flere eldre bygninger i et firkanttun. Våningshuset er trolig
fra 1817, stabbur og låve med fjøs skal være fra 1850, hjulmakerverksted og vognskjul av ukjent alder.

Figur 4-55. Øverjordet ligger ved Gamleveien over Kroksundet (Den Bergenske Kongevei).
Orlangen er en av de eldste husmannsplassene i området. Den har trolig hørt inn under
Kroksundgårdene. I dag ligger den på skrenten som faller ned mot E16. Bare bolighuset står tilbake.
Mange av kulturminnene i området, som helleristningene og vegforbindelsene, er knyttet til
strandlinjen. Det er derfor viktig å beholde denne mest mulig intakt i området, både i forhold til
samferdselskulturminnene og bergkunstlokaliteten.
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Verdivurdering
Som kulturmiljø kan Sundvollen/Kroksund fremstå som uoversiktlig og lite helhetlig. Imidlertid har
dette området betydningsfulle kulturminneverdier. Tunet med kulturhistorisk bygningsmiljø på
Benterud (1700-tallet) og bergkunstlokaliteten (automatisk fredet) øst for planlagt jernbane/stasjon er
de viktigste verdiene på Sundvollen, i tillegg til de samferdselshistoriske kulturminnene knyttet
sundstedet. Kulturmiljøet har stor tidsdybde, sammenheng og kontinuitet når det gjelder de
samferdselshistoriske kulturminnene. Bensinstasjonen er sjelden. Miljøet har noe redusert
opplevelsesverdi på grunn av dagens store gjennomgangstrafikk. Bebyggelsen knyttet til
tettstedsdannelsen har en del eldre og godt bevarte bygninger og anlegg. Disse er representative for
bygningstyper fra rundt 1900. Noen av bygningene knyttet til gårdsdrift, bla. på Nervollen og Benterud,
er godt bevarte og har stor kulturhistorisk betydning. Gårdsbebyggelsen på nordsiden av Kroksundet
ligger i opprinnelig kontekst, men kun en av de tre gårdene har tunet intakt. Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende med moderne bebyggelse og/eller eldre bygninger som er til dels ombygd/modernisert
og har begrenset kulturhistorisk betydning. Kun midtre Rudsøgarden har tunet intakt, og her er
bygningene også noe mer autentiske, med en viss kulturhistorisk betydning. Både formen på tunet og
bebyggelsen på Kroksundøgården er sjeldne. Kårhuset er et godt eksempel på byggmesterfunkisen.
Tunet ligger i opprinnelig kontekst med jordvegen rundt. Bygningene har stor kulturhistorisk verdi, men
er i dårlig forfatning, og låven har falt ned. Øverjordet har også bygninger med stor autentisitet, og i
god stand. Husmannsplasser med autentiske bygninger er det få tilbake av, men disse står til forfalls.
På grunn av bredden i kulturminnetilfanget vurderes kulturmiljøet på Sundvollen og Kroksund til å ha
stor kunnskapsverdi, middels til stor opplevelsesverdi, og stor bruksverdi, samlet vurdert til stor verdi.
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Figur 4-56. Kulturmiljø 13, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 14 Rørvik/Tyriheim
Miljøet består av endret gårdsmiljø langs Tyrifjorden vest for Sundvollen, og omfatter også leirstedet
Tyriheim fra 1950-tallet.
Beskrivelse
Kulturmiljøet er opprinnelig et gårdsmiljø. Foruten gårdsbygningene består det i dag av en
campingplass og tidligere husmannsplasser som fungerer som bolighus, samt nyere bolighus. Tunet
ligger ytterst på en odde. Hovedhuset på Rørvik er en laftet tømmerbygning fra 1700-tallet
(svalgangshus), panelt og delvis modernisert. Huset skal tidligere ha stått på Storøya, og det skal ha
vært butikk på stedet. Uthusbebyggelsen består av et laftet stabbur fra 1860-årene, ett eldre uthus
med sammensatt funksjon og en helt ny garasje/lagerbygning. Låven er revet. Campingplassen ligger
mellom tunet og veien. Det er funnet flere løse kulturminner på gården, blant annet slipestein fra
steinalder og skafthullsøkser.

Figur 4-57. Rørvik.
Rørvikberget, på oversiden av dagens E16, var opprinnelig plass under Rørvika, i tillegg til
husmannsplassene Knuterud og Kopperudstua, som lå like ved vegen. Rørvikberget ligger høyt oppe i
lia, og var opprinnelig husmannsplass under Rørvik. Plassen er gammel, og er avmerket på kart fra
1826, under navnet Berget. Bebyggelsen i tunet er fra 1900-tallet. Den består av et bolighus fra 1927,
og et moderne bolighus oppført i 1975. Jordvegen holdes i hevd. Den gamle vegen ned Mannaskaret
til Rørvika gikk ifølge gamle kart like vest for plassen. Rørvikberget er et eksempel på
husmannsplassenes tilpassing til marginal næringsdrift.
Innenfor kulturmiljøet ligger også Tyriheim som består av et feriested og fritidsbebyggelse. Anlegget er
oppført cirka 1950, men sentralanlegget ble nyoppført i 1980 etter en brann. Opprinnelig bygget som
feriested for verkstedklubben ved NEBB, Oslo. Hytteanlegget har 15-20 like, mindre hytter, i en
nøktern utforming i tradisjonell norsk trestil, med stor autentisitet.

Figur 4-58. Tyriheim.
I strandarealet mellom Elstangen og Rørvik er det registrert skipsfunn. Nærmest land ligger vraket av
en jernklinket spissbåt (Rørvikneset 1 – ID103674), 4,6 m langt og trolig fra tidlig 1900-tall. Noe lenger
fra land på 8-10 meter dybde ligger vraket av en liten hardangersjekte (Rørvikneset 2 – ID225876),
om lag 5 meter lang og trolig fra tidlig 1900-tall. Hardangersjekte er en vanlig østnorsk benevnelse på
den kjente strandebarmeren, og før andre verdenskrig ble det produsert mange slike i Hardanger for
markedet på Sør- og Østlandet. En tilpasning til det tørrere klimaet på Østlandet var ofte at båtene
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hadde fire smalere bordganger, i motsetning til de tradisjonelle tre som er vanlig for strandebarmeren
på Vestlandet. Vrakene har kildeverdi som spor av tidligere bruk av området, og kan være benyttet i
ulike sammenhenger, som til fiske, transport, tømmerfløting etc. Etter kulturminnelovens §14 er
vrakene statens eiendom ettersom det ikke lenger synes å være rimelig mulighet for å finne eier av
fartøyene.

Figur 4-59 Til venstre Rørvikneset 1-vraket (ID 103674), til høyre Rørvikneset 2 (ID 225876). Etter
Johannesen 2017.
Ca 200 m sørvest for tunet er det registrert et mindre hellebrudd som ligger like i vannkanten.
Buskerud fylkeskommune har nylig påvist automatisk fredete kulturminnelokaliteter; en
steinalderlokalitet og dyrkingsspor på Rørvik (ID 223842 og 235914) og funnsted (ID 223825). Fra
tidligere er det kjent mange gjenstandsfunn fra forhistorisk tid, hovedsakelig funn fra steinalder (ID
77227, 54722, 133502, 15734, 223831). Dette er lokaliteter med løsfunn som ikke er fredet. I tillegg er
det registrert to rydningsrøyslokaliteter (ID 223814 og 145267) og en tuft fra nyere tid (ID 119683). På
jordet sør for Tyriheim, i området der det tidligere er gjort mange løsfunn, har det gjennom
fylkeskommunens registreringer blitt påvist to automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsområder (ID
232644 og 232646). Dette er aktivitetsspor fra henholdsvis steinalder og eldre jernalder (romertid).
Verdivurdering
Kulturmiljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst, men deler av jordvegen er omgjort til campingplass.
Hovedhuset fra 1700-tallet er en bygningstype som tidligere har vært vanlig, men i dag er sjeldent
forekommende. Den har derfor en viss kulturhistorisk verdi som enkeltobjekt, men bygningen er
eksteriørmessig ombygget og modernisert, og har derfor lav autentisitet. Stabbur og det eldre uthuset
er representative for bygningstyper som er relativt alminnelig i regionen, men uthuset er i relativt dårlig
teknisk tilstand. Rørvikberget ligger i opprinnelig kontekst med jordvegen rundt. Beliggenheten er et
eksempel på husmannsplassenes tilpassing til marginal næringsdrift, og lå sentralt i forhold til det
gamle ferdselssystemet. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende, og inneholder bygninger av
begrenset kulturhistorisk betydning. Tyriheim er representativt for epoken, selv om det opprinnelige
hovedhuset er borte. Bygningsmiljøet har en viss kulturhistorisk verdi, knyttet til bedrifts- og
arbeiderkultur, fritid og helse. Denne typen fritidsbebyggelse er relativt vanlig forekommende på
landsbasis, selv om hyttene har stor autentisitet fra perioden like etter 2.verdenskrig. De løse
kulturminnene er funnet utenfor kontekst, og således ute av opprinnelig sammenheng. Tre lokaliteter
med bosetnings- og aktivitetsspor gir sammen med løsfunnene fra steinalder stor tidsdybde. De
påviste båtvrakene er relativt unge og som 100 år gamle robåter vurderes de å være relativt vanlig
forekommende. De har imidlertid kunnskapsverdi. Kulturmiljøet er vurdert til å ha middels
kunnskapsverdi, men liten opplevelses og bruksverdi, samlet vurdert til liten til middels verdi.
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Figur 4-60. Kulturmiljø 14, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 15 Elstangen/Kuskeplassen (Storøya)
Neset Elstangen med forbindelsen over til Kuskeplassen på Storøya er definert som et kulturmiljø med
ulike kulturminner.
Innledningsvis i arbeidet med konsekvensutredningen var Storøya vurdert som eget kulturmiljø, men
etter feltbefaring ble dette kulturmiljøet vurdert til å være utenfor plan- og influensområdet.
Gårdsanlegget fra middelalder (Hamarbispens ladegård, Biscopsøe, Storøen) ligger på motsatt ende
av Storøya i forhold til tiltaket ved Elstangen og Sundvollen. Gårdsanlegget ligger fjernt fra tiltaket og
et større golfanlegg ligger mellom dette og tiltaksområdet. For å fange opp den kulturhistoriske
sammenhengen er kulturmiljøet på Elstangen er trukket over sundet til Kuskeplassen på Storøya.
Beskrivelse
På Elstangen ligger det et bygningsmiljø fra 1800-tallet (gårdstun) og to automatisk fredete
steinalderboplasser (samlet under en lokalitet, ID133514). Like utenfor Elstangen ligger et automatisk
fredet skipsfunn (ID 225877). Mellom tunet og Utstranda ligger en rydningsrøyslokalitet fra nyere tid
(ID 223800).
Elstangen peker ut mot Storøya, og øya har i dag landforbindelse fra denne tangen. Bebyggelsen
består av et bolighus med bygningsmessige detaljer fra tidlig på 1900-tallet. Driftsbygningen er
nedbrent, men tunet har bevart et stabbur og et steinfjøs. Alle bygninger er i laftet tømmer. Elstangen
har hatt betydning for ferdselen over Tyrifjorden. Den gamle fergeforbindelsen til Fekjærtangen gikk
herfra.

Figur 4-61. Våningshus og steinfjøs på Elstangen. Steinalderboplassene ligger ned mot Tyrifjorden
vest for tunet.
En bygning på Kuskplassen på Storøya er markert som vedtaksfredet i Askeladden, men dette er en
feil. Dette er kvalitetssikret og avklart med Buskerud fylkeskommune. Det ligger ikke fredete bygninger
innenfor kulturmiljøet. Det SEFRAK-registrerte bygget er bolighuset på Kuskeplassen, en
husmannsplass under Storøya. Husmannsplassen er kjent fra skriftlige kilder tilbake til 1695 og sies å
ha vært bebodd frem til 1949. Husmannen i Kuskeplassen hadde ansvaret for å frakte passasjerer og
gods over sundet og med hest videre opp til gården.
Skipsvraket (Rørvikneset 3 – ID225877) er en hardangersjekte, som i kulturmiljø 14, men i dårligere
stand. Båten er om lag 5 meter lang.
Verdivurdering
Kulturmiljøet ligger i stor grad i opprinnelig kontekst. Bygningstypene er alminnelig forekommende, og
har begrenset kulturhistorisk verdi. Steinalderboplassen gir Elstangen stor tidsdybde og en
kunnskapsverdi som vurderes til middels til stor. Opplevelses- og bruksverdi vurderes til liten til
middels. Samlet vurderes kulturmiljøet til middels verdi.
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Figur 4-62. Kulturmiljø 15, detaljkart registreringer og verdi.
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Oppsummering verdier Dagsone Sundvollen – Kroksund

Tabell 4-5 Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
KM12

Navn
delområde
Krokkleiva/Kleivstua

KM13

Sundvollen/
Kroksund

KM14

Rørvik/Tyriheim

KM15

Elstangen/
Kuskeplassen
(Storøya)

Beskrivelse
Den Bergenske kongevei – vedtaksfredet og statlig
listeført (Nasjonal verneplan). Pilegrimsleden.
Samferdselshistorisk viktig lokalitet. Seterområde.
Samferdselshistorisk viktig lokalitet. Automatisk
fredete kulturminner – Helleristingslokaliteter og
bosetningslokaliteter (steinalder, bronsealder og
jernalder). Den Bergenske kongevei (Nasjonal
verneplan). Verneverdig bru. Pilegrimsleden.
Marinarkeologiske kulturminner. Verdifulle
bygningsmiljø fra nyere tid. Gammel bensinstasjon.
SEFRAK-bygninger. Automatisk fredete
kulturminner. Marine kulturminner. Uavklarte
funnlokaliteter. Tyriheim (feriested for
arbeiderbevegelsen). Tufter og steingjerder nyere
tid.
Automatisk fredete kulturminner
(steinalderboplasser), Gårdstun Elstangen.
Vedtaksfreda kulturminner Biskopsøe
(Kuskeplassen). Ferjested.

Verdi
Stor verdi

Stor verdi

Liten til
middels verdi

Middels verdi
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Figur 4-63. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Dagsone Sundvollen og Kroksund.
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4.2.3 Konsekvenser
Omfangsvurdering og konsekvenskarakteristikk
Tabell 4-6. Omfang og konsekvens Dagsone Sundvollen og Kroksund
Delområde Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM12
Krokkleiva/
Kleivstua

Stor

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Tiltaket
medfører store endringer nede på Sundvollen og
Kroksund. Tiltaket blir eksponert fra utsiktspunktene
innenfor kulturmiljøet i Krokkleiva og Kleivstua. Utsiktspunktene «Kongens utsikt», «Dronningens utsikt» og
«Kronprinsens utsikt» inngår som del av det sammenhengende kulturmiljøet, sammen med Den Bergenske
kongevei. Utsikten fra kulturmiljøet blir betydelig endret
av tiltakene (vegbru, jernbanebru, stasjonsområde og
utfylling i Kroksundet/Sundvollen). Den negative visuelle
påvirkningen forringer kulturmiljøet noe. Sammenhengene innenfor kulturmiljøet, særlig samferdselskulturminnene, blir noe mindre lesbart sett i sammenheng med nærliggende kulturmiljø på Sundvollen og
Kroksund.

Konsekvens
Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM13
Sundvollen/
Kroksund

Stor

De fleste kjente automatisk fredete kulturminnelokaliteter
innenfor kulturmiljøet blir fjernet og ødelagt. Dette gjelder
bosetningslokaliteter fra steinalder, bronsealder og
jernalder på Kroksund (ID 224264, 224887, 223857,
223855, 236117, 231783, 231801 og 231803). I tillegg
blir kulturminnelokaliteter med uavklart vernestatus og
nyere tid ødelagt. En steinalderlokalitet (ID 223859) på
Rudsøgården blir bevart. Bergkunstlokalitetene med
helleristninger fra bronsealder (ID 9616 og 235972) på
Sundvollen blir ikke direkte berørt av tiltak. Miljøet bergkunstlokaliteten ID 9616 ligger i blir endret. Kulturminner
og bygningsmiljø fra nyere tid blir i stor grad forringet
og/eller ødelagt på begge sider av Kroksundet. Bruket
på Benterud, med autentisk bygningsmiljø fra 17- og
1800-tallet blir ikke direkte berørt. Det samme gjelder det
gamle skolehuset fra siste del av 1800-tallet. Brukene på
Sundvollen og Nordvollen, med våningshus fra 1700tallet og naust/sjøbu, blir nedbygd. På Kroksund blir
tunene på Øverjordet, Rudsøgarden og Kroksund
Ødegård berørt delvis direkte og indirekte på grunn av
nærføring av tiltak. Den Bergenske kongevei blir berørt
direkte på Øverjordet og Kroksund Ødegård der ny veg
krysser Kongeveien. Kongeveien beholder likevel den
historiske linjeføringen. Den gamle steinbrua mellom
Sundøya og Slettøya blir bevart, men ny jernbanebru får
nærføring. Deler av opprinnelig strandlinje er berørt av
tidligere tiltak, men der det er opprinnelig strandlinje
bevart er denne viktig for de kulturhistoriske sammenhengene og lesbarheten i kulturmiljøet. Strandlinjen på
Sundvollen og Kroksund blir i stor grad endret som følge
av store utfyllinger, samt vegbru, jernbanebru og nytt
stasjonsområde. Dette gir størst negative konsekvenser
for samferdselsminnene knyttet til Sundvollen og
Kroksund. Samferdselsmiljøet over Kroksundet og på

Stor negativ
konsekvens
(---)
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Sundvollen blir endret og forringet som følge av tiltaket.
Bygningsmiljøet knyttet til Sundvolden hotell blir ikke
direkte berørt av tiltak. Det samme gjelder den gamle
bensinstasjonen, men denne blir negativt påvirket av
tiltaket. Kulturmiljøet på Sundvolden/Kroksund fremstår
ikke som et typisk «vakkert kulturlandskap», men ut fra
en kulturminnefaglig vurdering er dette er miljø med
mange ulike verdifulle elementer og sammenhenger som
vil bli fjernet og ødelagt, mens resterende kulturhistoriske elementer vil forringes. Virkninger av redusert
trafikk på dagens E16 får derfor avgrenset betydning.
Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.
KM14
Rørvik/
Tyriheim

Liten til
middels

Store deler av kulturmiljøet blir nedbygget og ødelagt
som følge av tiltaket. Dette gjelder særlig bruket Rørvik
med kulturhistorisk bygningsmiljø i tunet og automatisk
fredet kulturminnelokaliteter; bosetnings- og aktivitetsområder ID 223825, 232646, 232644 og skipsfunn
ID103674. I tillegg blir en rydningsrøyslokalitet fra nyere
tid direkte berørt. Det blir nærføring til lokalitetene ID
223842 og 235914, med funn av flint og forhistoriske
dyrkingsspor. Lokalitet med skipsfunn ID225876 blir ikke
direkte berørt. Tyriheim blir ikke direkte berørt av tiltaket,
men visuelt vil ny veg, vegbru og fyllinger ha noe negativ
innvirkning på denne delen av kulturmiljøet.

Middels
negativ
konsekvens
(--)

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.
KM15
Elstangen/
Kuskeplass
en
(Storøya)

Middels

Tiltaket berører kulturmiljøet delvis. Automatisk fredete
kulturminnelokaliteter og verneverdige bygninger blir
ikke direkte berørt. En del av det kulturhistoriske jordbrukslandskapet innenfor kulturmiljøet blir nedbygget.
En rydningsrøyslokalitet fra nyere tid (ID 223800) blir
direkte berørt. Veg og kryssområdet like øst for
kulturmiljøet vil ha dominerende virkning på kulturmiljøet.
Den kulturhistoriske sammenhengen mellom Elstangen
og Kuskeplassen på Storøya blir ikke brutt.

Liten til
middels
negativ
konsekvens
(-/--)

Tiltaket er vurdert til å ha lite til middels negativt omfang.

Tabell 4-7. Oppsummering av konsekvenser i delområder.
Delområde Registreringskategori
KM12
Krokkleiva/
Kleivstua
KM13
Sundvollen/
Kroksund
KM14
Rørvik/
Tyriheim
KM15
Elstangen

Konsekvens

Teknisk/industrielle kulturmiljøer. Kulturlandskap.
Gårdsmiljøer.

Liten negativ konsekvens
(-)

Automatisk fredete kulturminner. Urbane kulturmiljøer.
Kulturlandskap. Gårdsmiljøer.

Stor negativ konsekvens
(---)

Andre kulturmiljøer. Automatisk fredete kulturminner.
Teknisk/industrielle kulturmiljøer.

Middels negativ
konsekvens
(--)
Liten til middels negativ
konsekvens
(-/--)
Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)

Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.
Teknisk/industrielle kulturmiljøer.

Samlet for delstrekningen
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På dagsonestrekningen Sundvollen - Kroksund er samlet konsekvens vurdert til middels til stor
negativ. Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. De negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte
konflikt ved etablering av bane, stasjonsområde, masselagring, jernbanebru og vegbru over sundet.
Konsekvensene av det samlede tiltaket er mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved
Krokkleiva/Kleivstua og Sundvollen/Kroksund. For kulturmiljøene ved Rørvik/Tyriheim og
Elstangen/Kuskeplassen er konsekvensene lavere på grunn av lavere verdi. I samlet vurdering er
likevel konflikten med kulturmiljø med høyest verdi på strekningen vektlagt.
4.2.4

Konsekvenser i anleggsperioden

Særlig for kulturmiljøet på Sundvollen - Kroksund og Krokkleiva - Kleivstua vil tiltak i anleggsfasen gi
negative konsekvenser ut over det permanente tiltaket. I anleggsfasen, med betydelig
anleggsvirksomhet på Sundvollen og Kroksund, vil opplevelsesverdien knyttet til kulturminner og
kulturmiljø bli betydelig redusert. Den negative påvirkningen vil være i form av visuell påvirkning,
støybelastning og støv knyttet til anleggstrafikk, samt midlertidige riggområder, anleggsveger og
masselagringsområder.
4.2.5

Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
Se generell omtale, kap. 4.4.1, under oppfølgingspunkter på delstrekningen i Bærum kommune.
Konkret
Tabell 4-8. Oppfølgingspunkter.
Delområde Oppfølgingspunkter
KM13
Sundvollen
- Kroksund

Tilpasse terrenget inn mot bergkunstlokaliteten på Sundvollen (ID 9616) og
bygningsmiljøet på Benterud og skolehuset på Sundvollen.
Verneverdige bygninger som blir direkte berørt må enten flyttes til annen egnet tomt,
eller dokumenteres før riving. Eventuell flytting/dokumentasjon må skje i samråd med
Buskerud fylkeskommune. Ved riving av verneverdig bygning skal bygningen
dokumenteres fagmessig ved oppmåling, foto og grundig beskrivelse av
konstruksjon, rominndeling og overflater. Regional kulturminneforvaltning avgjør
hvilke bygninger som skal dokumenteres og nivået på dokumentasjonen for de ulike
bygningene. En kopi av kulturminnedokumentasjon/rapporten sendes regional
kulturminneforvaltning.
Minimere inngrepet i samferdselskulturminnet Den Bergenske kongevei gjennom
hele kulturmiljøet. Justere løsningen på Kongeveien ved Øverjordet. Bevare mest
mulig av anlegget, samt sikre linjeføringen. Kulturminnedokumentasjon.
God terrengtilpassing mot kulturminnelokaliteter vil ha avbøtende effekt. Natursteinsmurer kan avgrense arealinngrepet i forhold til skjæringer og fyllinger og dermed
avbøte de negative konsekvensene for kulturminnelokaliteter nærme tiltak noe.
En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for
kulturminneverdiene i utredningsområdet. Eventuelle undersøkelser i forbindelse med
dispensasjon fra kulturminneloven for berørte lokaliteter i dette området kan gi ny og
viktig kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. Det er positivt om dette kan
bli formidlet i tråd med en slik plan.
Formidling av Sundvollen som samferdselshistorisk knutepunkt, med tekst,
gjenstander, bilder, illustrasjoner og film på Sundvollen stasjon.

KM 13, 14
og 15

Vurdere visuell vegetasjonsskjerming og støyskjerming tilpasset
kulturminnelokaliteter som ikke blir direkte berørt ved Sundvollen – Kroksund, Rørvik
– Tyriheim og Elstangen.

Alle

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I anleggsfasen bør
det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også
kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form
av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike
møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og naturmiljø.
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Tunneler Kroksund – Kjellerberget

Delstrekningen berører i hovedsak kulturmiljøene 16 og 17. Kulturmiljø 18, Kjellerberget, behandles
under neste delstrekning, Kjellerberget-Helgelandsmoen.
4.3.1

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 16 Gjesval/Fekjær
Kulturmiljøet består av en jordbruksgrend med gårder av ulik størrelse, med kulturminner som gir
kulturlandskapet stor tidsdybde.
Beskrivelse
Gjesvalgårdene ligger i sin helhet innenfor regionalt og nasjonalt viktig kulturlandskap, «LøkenRytteråker-Fekjær». Dette er et flatt og intensivt dyrket kulturhistorisk jordbrukslandskap som strekker
seg ned til Tyrifjorden i sør ved Fekjær. Slåtteenger/beitemark finnes sør for hovedvegen ved Vik og
på flere "åkerholmer" sør for husene ved Fekjær. En allé med omtrent 10 styvede asker (forsanking),
står langs en liten veg ved Fekjær. Området vurderes som et representativt/typisk kulturlandskap.
Området inneholder en rekke kulturhistoriske elementer, med bygninger tilbake til 1600- tallet, flere
gravfelt og andre fortidsminner. Det er et estetisk kulturlandskap med mange kulturminner.

Figur 4-64. Gjesval Søndre, autentisk tun med bygninger tilbake til 1500- og 1600-tallet.
Kulturmiljøet består av en rekke gårdsbruk, med gårdene Fekjær og Gjesval, nå delt i flere bruk, samt
husmannsplasser. De fleste gårdene har eldre bygninger, noen med dateringer tilbake til 1500- og
1600-tallet. Innenfor kulturmiljøet er det spor etter bosetting og bruk i forhistorisk tid. På Gjesval og
Fekjær er det gjort funn fra yngre steinalder, samt funn fra jernalder ved Fekjær. Den søndre
Fekjærgården har bevart flere eldre bygninger som stabbur og bryggerhus. Hovedbygningen skal
være fra 1895 med tidstypisk sveitserstilsdetaljering. Før utskiftingen i 1935 gikk grendevegen
gjennom tunet og ned til Svartsteintangen. Gjesval er delt i to gårder, som igjen er delt i flere bruk.
Den søndre Gjesvalgården har nyere bebyggelse (1954-1970) gjenoppført etter brann. En av de
opprinnelige Gjesvalgårdene, gnr.194, har stabbur fra 1700-tallet, stor tømmerlåve med tre rom, og
laftet tømmerfjøs fra 1700-tallet, samt bolighus, som er del av gammel midtgangsbygning.

Figur 4-65. Fekjær med bygningsmiljø fra 1700- og 1800-tallet.
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Områdene med høyest kulturhistorisk verdi kan knyttes til gårdstun og fornminnefelt (i hovedsak
gravfelt) på Gjesval og Fekjær. Lengst sør på Fekjær ligger det et automatisk fredet gravfelt (ID
107021). Lokaliteten består av vegetasjonsspor av minst 7 gravhauger (fotgrøfter) og ett eller flere hus
med ovale endevegger. Like ved dette gravfeltet ligger det en lokalitet med uavklart vernestatus (ID
1321389) med vegetasjonsmerker etter et vegfar og to husstrukturer. I det flate jordbrukslandskapet
øst for Gjesvaltunet ligger det et automatisk fredet koksteinsforekomst (ID 60782) og fem funnsteder
med uavklart vernestatus; flintsigd, skafthulløks og tre flintavslag. Nede på det flate intensivt dyrkede
området er det registrert noen gjenstandsfunn (løsfunn). Dette er en fugleformet spenne fra
merovingertid (ID 150432), flintavslag (ID 5899, 54718 og 133507). Her er det mer generelle
kulturlandskapskvaliteter, men funnene tyder på at det ligger boplasser på Sørenga/Smiujordet.

Figur 4-66. Tunet på Gjesval, med bygningsmiljø fra 1700- og 1800-tallet.
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer er det påvist to nye store lokaliteter i dette miljøet.
Like nordvest for Gjesvold gård, og nord for lokalitet ID232537 på den samme lavereliggende dyrkede
flaten på Smiujordet/Sørenga, ligger et automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde fra
jernalder-middelalder (ID 232611). Lokaliteten ligger i kanten av jordet og består av 8 struktur hvor 1
er tolket som grop, 1 som kokegrop, 1 ildsted og 5 dyrkningslag (trolig delen av den samme
dyrkningsflaten). Lokalitet har en datering fra romersk jernalder i en kokegrop. I kanten av jordet, like
sør for lokalitet ID232611, er det registrert et bosetnings- og aktivitetsområde fra bronsealder,
jernalder og middelalder (ID 232537). Lokaliteten ligger vest for Gjesvold gård, på en lavereliggende
dyrket flate. Lokaliteten består av spor etter bosetning med 38 strukturer hvor 5 er tolket som graver,
16 som kokegroper, 7 ildsteder, 2 stolpehull, 2 kulturlag, 3 groper, 1 nedgraving og 1 dyrkningslag.
Lokalitet har dateringer fra førromersk jernalder i en grav og i et stolpehull. Det er også en datering fra
romersk jernalder fra en av kokegropene. Begge lokalitetene består av strukturer som ligger under flat
mark.
Verdivurdering
Kulturmiljøet har stor tidsdybde og stor grad av lesbarhet med bevarte historiske strukturer som
bebyggelse, veger og gravfelt. Til tross for en del ombygginger, særlig på bolighusene, har
bygningsmassen på gårdene som helhet kulturhistorisk verdi, fordi bygningsmassen er gammel, og
består av representative bygningstyper som i dag er sjeldne. Tunstrukturene er generelt godt bevart,
og det er eksempler på eldre klyngetunsstruktur fra før utskiftingene i området. Kulturmiljøet
inneholder en rekke historiske elementer der grunntrekkene i de historiske, funksjonelle og sosiale
strukturene er lette å lese. Sammenhengen mellom gårdstunene, de gamle vegene, dyrkingsarealene
og husmannsplassene er fremdeles tydelig. Tyrifjordens betydning for området kommer tydelig frem
via vegene som fører ned til fjorden fra alle hovedgårdene. Samlet sett vurderes området å ha stor
nasjonal verdi i kulturlandskapssammenheng. Fekjær og Gjesval er sammenhengende kulturhistoriske
jordbrukslandskap med stor verdi, der de delene av Fekjær og Gjesval som ligger litt opp fra den
laveste sletten (flate intensivt dyrkede området) har høyest verdi. Kulturmiljøet har stor kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdi, og er samlet vurdert til stor verdi.
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Kulturmiljø 17 Løken/Viksenga
Kulturmiljøet består av ulike gårder av ulik størrelse og har kulturminner som gir kulturlandskapet stor
tidsdybde.
Beskrivelse
Innenfor kulturmiljøet ligger Løken, som ligger med fritt utsyn mot Tyrifjorden. Gården ble delt på
slutten av 1600-tallet. Her er gjort flere funn fra steinalder og jernalder, og gravfelt fra jernalder. Den
laftede hovedbygningen på Øvre Løken er fra 1600-tallet, stabbur fra 1700-tallet og drengestue fra
1800-tallet. Her finnes også møllebu, grisehus og låve i lafteverk fra 1800-tallet. Gravfeltet (ID 68775)
nord for tunet består av 7 rundhauger fra jernalder, hvorav 2 var nærmest fjernet og 1 helt fjernet da
feltet ble registrert i 1968. I og ved tunet er det gjort gjenstandsfunn i form av perforert kauriskjell og
vevlodd i sandstein (ID 102269 og133456), og fossile dyrkingsspor (ID 102270). Alle tre lokaliteter har
uavklart vernestatus. Lokalitet ID132075 på jordet ved Sørenga består av gjenstandsfunn fra
steinalder. Lokaliteten er ikke fredet. Det samme gjelder en mulig gravhaug som kan være fyllmasser
like nedenfor tunet (ID 102271).

Figur 4-69. Bygningsmiljø (hovedbygningen fra 1600-tallet) i tunet på Øvre Løken.
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer er det påvist et større automatisk fredet bosetningsog aktivitetsområde (ID 231960) fra eldre og yngre steinalder, bronsealder og jernalder på det flate
jordet nedenfor og sørøst for Løkentunet. Lokalitet består av et ekstensivt aktivitetsområde med spor
etter bosetting, med mange stolpehull samlet i sørvestre del sammen med nedgravninger og en
kokegrop, samt en liten rydningsrøys i øst og en kokegrop helt i nordøst. Det var en viss avstand
mellom disse tre feltene, men de er lagt under samme lokalitet da både røysa og kokegropen ble
datert til vikingtid. Spredt rundt i undergrunnen i sør var det mange små staurhull. Noe nord for
konsentrasjonen av strukturer ble det også påvist et dyrkingslag.
Borgen ble delt i to bruk, Øvre og Nedre i 1760-årene. Hovedhuset på Øvre Borgen ble oppført på
nåværende sted etter en brann i 1940. Opprinnelig lå hovedbygningen på andre siden av vegen, der
det i dag ligger et nytt bolighus. Nedre Borgen ble delt i tre bruk på 1850-tallet; Sørigarden,
Nerigarden og Nordigarden. I 1890-årene ble jorda utskiftet, men tunene på Sørigarden og Nerigarden
ble liggende med sin opprinnelige plassering. Borgen inneholder flere bygninger fra 1700 og 1800tallet. Innenfor kulturmiljøet er det mange og varierte spor etter bosetting og bruk i forhistorisk tid, med
blant annet gravfelt og gravminner. Det er gjort funn fra yngre steinalder og jernalder.
Fornminneområde ved Borgestad består av en rekke fornminner, blant annet kullgroper (ID 66306,
130822) og gravfelt (ID 74871) med 5 hauger som ligger på et platå høyt i landskapet. Det går en
hulveg like ved (ID 130806), gravhaug (ID 68774) og kullgrop (ID 130820). På Løkenmoen og jordet
sør for Borgestad er det gjort mange gjenstandsfunn. Ulike fornminner fra flere perioder vitner om en
aktiv bruk av området fra steinalder til i dag.
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer er det påvist to automatisk fredete bosetnings- og
aktivitetsområder (ID 231684 og 231695) fra eldre og yngre steinalder, bronsealder og jernalder på
Løkenmoen, mellom Borgestad og Løken. Lokalitet ID 231684 består av 19 strukturer, hovedsakelig
stolpehull og staurhull, inkludert stolpehull med skoningsstein. De steinsatte kan henge sammen som
en rekke, og dermed utgjøre deler av en husstruktur. På flaten rundt ble det påvist to kokegroper eller
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ildsteder. Lokalitet ID 231695 består av åtte strukturer (mindre stolpehull, to særegne nedgravninger
og det som tolkes som et ovnsanlegg) og et kulturlag. Ute på Viksenga er det gjennom Buskerud
fylkeskommunes registreringer påvist tre automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsområder (ID
231785, 231800 og 231804). Dette er alle kokegroplokaliteter fra eldre jernalder.
På Viksenga er det et samlet kulturhistorisk bygningsmiljø fra 1700- og 1800-tallet. Dette er
Bygningen, bryggerhus og låve. Bolighuset er svalgangshus fra 1700-tallet, og er en toroms stue med
innebygd svalgang. Huset er flyttet fra plassen Griserud. Bryggerhuset i laftet tømmer ble brukt til
bakst og til vevstue. Driftsbygningen er i bindingsverk, en laftet stall er bygd inn i låven. Grisehus,
delvis laftet, delvis i bindingsverk, er bygd inntil låven. Ved Viksenga er det funnet både skafthullsøks
og en slipt steinøks.

Figur 4-70. Blomhøi, mellom Løken og Viksenga med bygningsmiljø fra 1800-tallet.
De største kulturhistoriske verdiene i dette området ligger i tilknytning til Løken og Borgen (gravfelt,
gravhauger, veganlegg, steinalderfunn). På Viksenga er det bevart kulturhistorisk bygningsmiljø
(tidligere husmannsplass), men ute på jordet mellom gården og Kjellerberget er det ikke registrerte
kulturminnelokaliteter. Slåtteenger/beitemark langs vegen nord for Borgen, havnehage med gamle
asker ved Løken og slåtteenger/beitemark langs vegen både på øst- og vestsiden av husene ved
Nedre Løken.
Verdivurdering
Løken og Borgen har stor tidsdybde med funn fra steinalder og jernalder. Til tross for en del
ombygginger, særlig på bolighusene, har bygningsmassen på gårdene som helhet stor kulturhistorisk
verdi, fordi bygningsmassen er gammel, og består av representative bygningstyper som i dag er
sjeldne. Tunstrukturene er godt bevart. Kulturmiljøet inneholder en rekke historiske elementer.
Sammenhengen mellom gårdstunene, de gamle vegene, dyrkingsarealene og husmannsplassene er
fremdeles tydelig. Samlet sett vurderes området å ha stor nasjonal verdi i
kulturlandskapssammenheng. Løken og Borgen er sammenhengende kulturhistoriske
jordbrukslandskap med stor verdi, der de delene av Løken og Borgen som ligger litt opp fra den
laveste sletten (flate intensivt dyrkede området) har høyest verdi. Kulturmiljøet har stor kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdi, og er samlet vurdert til stor verdi.

Figur 4-71. Løken sett fra Gjesval. Gravfeltet (ID 68775) ligger på høyden bak tunet.
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Oppsummering verdier Tunneler Kroksund – Kjellerberget

Tabell 4-9 Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
Navn
Beskrivelse
delområde
KM16 Gjesval /
Kulturhistorisk jordbrukslandskap (nasjonalt viktig).
Fekjær
Gårdstun. Kulturhistorisk bygningsmiljø. Pilegrimsleden.
Automatisk fredete kulturminner. Uavklarte
funnlokaliteter.
KM17 Løken/Viksenga Kulturhistorisk jordbrukslandskap (nasjonalt viktig).
Gårdstun. Kulturhistorisk bygningsmiljø. Pilegrimsleden.
Automatisk fredete kulturminner. Gravfelt. Uavklarte
funnlokaliteter. Husmannsplasser.

Verdi
Stor verdi

Stor verdi
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Figur 4-73. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Tunneler Kroksund – Kjellerberget.
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4.3.3 Konsekvenser
Omfangsvurdering og konsekvenskarakteristikk.
Tabell 4-10. Omfang og konsekvenser Tunneler Kroksund – Kjellerberget.
Delområde Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM16
Stor
Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet på Gjesval der
Gjesval også regionalt og nasjonalt viktig kulturlandskap inngår.
Fekjær
Lokalitet ID 54718 og 150432, som er funnsted for
henholdsvis flint og fugleformet spenne fra merovingertid
(yngre jernalder) blir direkte berørt. Lokalitetene er ikke
fredet.

Konsekvens
Middels
negativ
konsekvens
(--)

To større lokaliteter med automatisk fredete bosetningsog aktivitetsspor (ID 232537 og 232611) blir direkte
berørt av kulvert ved Smiujordet/Sørenga.
Det blir en liten visuell innvirkning knyttet til permanent
rømningsveg på Gjesval like ved Gamleveien (Den
Bergenske kongevei/Pilegrimsleden).
I vurderingen er det lagt til grunn at Gjesvalgårdene ikke
blir berørt av tiltak, og god tilbakeføring av Smiujordet
etter etablering av løsmassetunnel. Smiujordet blir etter
tilbakeføringen vel 2 meter høyere enn i dag, noe som
visuelt endrer kulturmiljøet noe.
Kulturminnelokalitetene som blir direkte berørt ligger
under flat mark. Lokaliteter med synlige fornminner blir
ikke berørt, og kulturlandskapet vil derfor i stor grad bli
bevart som før.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
KM17
Løken Viksenga

Stor

Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet på Løken –
Viksenga, der også nasjonalt og regionalt viktig
kulturlandskap inngår.
Løken: Lokalitet ID 132075 på Smiujordet, funnsted for
henholdsvis flintredskap og avslag fra steinalder, blir
direkte berørt. Lokaliteten er ikke fredet. Det samme
gjelder lokalitet ID102269 som er funnsted for
bearbeidet kauriskjell.
Et større automatisk fredet bosetnings- og
aktivitetsområde (ID 231960) med spor fra steinalder til
vikingtid nede på Smiujordet/Sørenga, sørøst for
Løkentunet, blir direkte berørt av tiltaket.
Løkenmoen: To automatisk fredete lokaliteter (ID
231684 og 231695) med bosetningsspor fra
bronsealder/jernalder blir direkte berørt ved tverrslag på
Løkenmoen. Lokalitetene består blant annet av
stolpehull (husstrukturer), ildsteder/kokegroper og et
mulig ovnsanlegg under flat mark.
Viksenga: Tiltaket (løsmanssetunnel) berører tre
automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsområder (ID

Middels
negativ
konsekvens
(--)
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231785, 231800 og 231804) direkte. Dette er
kokegroplokaliteter under flat mark ute på Viksenga.
Tverrslag fra Røyseveien får nærføring til automatisk
fredet kullgrop (ID 130822) og rydningsrøys fra nyere tid
(ID 5904). Kullfremstillingsanlegg (ID 66306), gravfeltet
(ID 74871) og forhistorisk veg (ID 130806) blir liggende
like sør og ovenfor tunnelpåslaget for tverrslaget og
riggområde.
I vurderingen er det lagt til grunn at tunene på Løken og
Viksenga ikke blir berørt av tiltak, og god tilbakeføring til
landbruk etter etablering av løsmassetunnel. Smiujordet
blir etter tilbakeføringen vel 2 meter høyere enn i dag,
noe som visuelt endrer kulturmiljøet noe.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.

Tabell 4-11. Oppsummering av konsekvenser i delområder.
Delområde Registreringskategori
KM16
Automatisk fredete kulturminner. Kulturlandskap.
Gjesval Gårdsmiljøer.
Fekjær
KM17
Automatisk fredete kulturminner. Kulturlandskap.
Løken Gårdsmiljøer.
Viksenga
Samlet for delstrekningen

Konsekvens
Middels negativ
konsekvens
(--)
Middels negativ
konsekvens
(--)
Middels negativ
konsekvens
(--)

På tunnelstrekningen Kroksund - Kjellerberget er samlet konsekvens vurdert til middels negativ.
Tiltaket på strekningen er i hovedsak lagt i berg/løsmassetunnel, og gir derfor i liten grad negative
konsekvenser for kulturmiljøet. Konsekvensene knyttes først og fremst til direkte konflikt med
automatisk fredete kulturminner under flat mark påvist ved fylkeskommunens registreringer. I mindre
grad får vi også indirekte/visuell påvirkning av kulturmiljø og kulturlandskap ved etablering av
løsmassetunneler og tverrslag på Gjesval – Fekjær og Løken – Viksenga. Smiujordet blir etter
tilbakeføringen vel 2 meter høyere enn i dag. Visuelt endrer dette kulturmiljøet og kulturlandskapet
noe.
4.3.4

Konsekvenser i anleggsperioden

I tiltaket ligger vurderinger knyttet til ferdig anlegg til grunn, og da er jordene på Gjesval/Løken og
Viksenga tilbakeført til landbruk som i dag, men hevet på Smiujordet. Ved etableringen av
løsmassetunneler vil støy, støv og visuell påvirkning redusere opplevelsesverdien for
kulturminnelokaliteter og kulturlandskap ytterligere i anleggsperioden.
4.3.5

Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
Se generell omtale, kap. 4.4.1, under oppfølgingspunkter på delstrekningen i Bærum kommune.
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Konkret
Tabell 4-12. Oppfølgingspunkter.
Delområde Oppfølgingspunkter
KM16
Gjesval/
Fekjær

Avgrense inngrepene i anleggsfasen i størst mulig grad. Minst mulig permanente
tiltak knyttet til anlegget i dette området. Vurdere visuell skjerming med vegetasjon
mellom viktige kulturminnelokaliteter og permanente tiltak, slik som ved
rømningsveien ved Gjesval/Gamlevegen.

KM17
Løken/
Viksenga

Som over.

Begge

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I anleggsfasen bør
det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også
kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form
av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike
møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og naturmiljø.

4.4

Kjellerberget – Helgelandsmoen

Strekningen går fra kulturmiljø 18, Kjellerberget/Stein gård, til og med Helgelandsmokrysset. Dette
nordlige skillet går på tvers av kulturmiljø 20, Helgelandsmoen. Konsekvenser for kulturmiljø 20,
Helgelandsmoen vil vurderes som del av denne delstrekningen.
4.4.1

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 18 Kjellerberget / Stein gård
Kjellerberget er østre del av den furukledde Steinsåsen. Steinssletta ligger mellom Steinsfjorden i øst
og Tyrifjorden/ Storelva i vest. Sammen danner dette et kulturmiljø med variert kulturminnetilfang fra
jernalders gravhauger og gårdstun til 1800-tallets husmannsplasser under gårdene Stein og Sørum
langs Selteveien på Steinsletta og frem til Holeveien ved den vedtaksfredete Stein gård med
automatisk fredet kirkeruin fra middelalder.
Beskrivelse
Like nord for Kjellerberget er det registrert gravfelt fra jernalderen (ID 21101) og kullgropfelt (ID
21102). Også oppå Kjellerberget er det registrert et kullgropfelt (ID 66309 og 223968). Lokalitet ID
223975 er ikke fredet. Det fruktbare jordbrukslandskapet strekker seg øst/vest langs den furukledde
Steinsåsen. Småbrukene ligger langs åsen med jordvegene på både nordsiden (Steinsletta) og
sørsiden. Alle brukene på Jomfruland var tidligere husmannsplasser under Stein gård, og fremstår
som en utpreget husmannsgrend også i dag. I gårdstunene på Jomfruland og langs Selteveien
(tidligere husmannsplasser) er det også registrert kulturhistoriske bygningsmiljø fra 1800-tallet.

Figur 4-74. En av gravhaugene på det automatisk fredete gravfeltet ved Kjellerberget (ID 21101) til
venstre, og en av kullgropene på det automatisk fredete kullfremstillingsanlegget (ID 21102) til høyre.
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Pilegrimsleden følger her Røyseveien, men vegen som går inn til Jomfrubråten heter Pilegrimsvegen.
Dette kan være en avgreining til Stein/Steinssletta. I tillegg til kullgroper og gravhauger like ved
krysset Selteveien/ Røyseveien (Kjellerberget) er det på Jomfruland funnet flintavslag og
skafthullsøks.

Figur 4-75. Pilegrimsveien forbi Kjellerberget med kullfremstillingsanlegg (ID 66309, 223968, 223975)
og kokegroplokaliteter ute på Viksenga. Bygningsmiljø fra 1800-tallet i tunet på husmannsplassen
Jomfruland. En hulveg (snarvei til Svensrud) går ned i skogen til venstre.
På begge sider av Seltevegen, og i tilknytning til de tidligere husmannsplassene (Bråtan, Storbråtan,
Ulskleiva,Haugen, Bergebråtan, Brenna, Selte) er det registrert flere funnsteder; henholdsvis bryner,
flintavslag, prikkhugget steinøks, halvmåneformet flintredskap, flintflekke og børseflint (ID 25057,
66305, 54729, 66313, 25052, 133511 og 131054). Funnstedene har alle uavklart vernestatus. De
store jordene vest for Stein gård heter Storåkeren (nord for Selteveien) og Steinsåkeren (sør for
Selteveien). På Steinsåkeren er det registrert et større funnsted (ID 54795). På lokaliteten er det
funnet en slaggforekomst (7 slaggbiter) trolig fra jernalder-middelalder. Slagget er glassaktig og tungt.
Lokaliteten har uavklart vernestatus.
I tillegg til å være vedtaksfredet er Stein gård rik på kulturminner. Den kjente automatisk fredete
gravhaugen «Halvdanshaugen» fra vikingtid (ID 28978 - nasjonalt kulturminne) ligger på Sørjordet
nord for gårdstunet. Haugen, som er nærmere 60 meter i diameter og 4 meter høy, knyttes til
Ynglingeættens graver. I beskrivelser av Halvdanshaugen fra 1700-tallet ligger den på nordre side av
Stein, «strax ved Alfarvejen». Det samme viser utrykte gårdskart fra 1700-tallet. Allfarveien gikk da
gjennom tunet på Stein og nordover forbi Halvdanshaugen til Norderhov. Det er sannsynlig at dette
var allfarveien gjennom Ringerike også i vikingtid og middelalder. En monumental gravhaug var godt
synlig i terrenget, og den uvanlig store gravhaugen på Stein må ha signalisert til omverden at her
bodde det mennesker med stor makt og rikdom. I 1997 ble det foretatt kjerneboringer i haugen, og
mye kan tyde på at haugen rommer en skipsgrav fra vikingtiden. Haugen var trolig opprinnelig omgitt
av en fotgrøft. Arkeologiske undersøkelser i 1998/1999 antyder at haugen kan være bygget i to ulike
epoker. C14-dateringer indikerer at haugen ble bygd mellom 470 og 530 e.Kr (folkevandringstid), men
det har også kommet opp dateringer fra vikingtiden; 870 – 930 e.Kr.

Figur 4-76. Halvdanshaugen av Peter Andreas Brandt i 1830, det er trolig gården Lore, nord for stein,
vi ser i bakgrunnen. Til høyre Halvdanshaugen med Stein i bakgrunnen (Harsson 2000: 14, 32).
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Like øst for Holeveien ligger det et automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde (ID 157295). På
Hesthagaberget like sør for Stein gård er det registrert et automatisk fredet forsvarsanlegg, bygdeborg
(ID 230873) fra folkevandringstid. Det er vidt utsyn over Steinsletta fra bygdeborgen.
Stein gård ligger ved Steinsfjorden i Hole, på en liten høyde med god utsikt over Steinssletta i nord og
vest (mot Holeveien og Selteveien). Som nevnt ovenfor finnes det på og omkring tunet mange
fornminner, som Halvdanshaugen fra vikingtid og ruinene etter en Olavkirke i romansk stil fra 1100tallet. I tillegg til den fredete hovedbygningen fra 1823, består tunet av en sveitserstilslåve fra 1879,
bestyrerbolig fra 1933, kårbolig fra 1983 og et stabbur fra 1992 som er satt på en eldre potetkjeller.
Hagen som omgir bygningene er også storslått, med terrasser og allé opp fra Damjordet og E16 (ID
86505).

Figur 4-77. Til venstre et kartutsnitt fra 1707, den eldste kjente avbildning av Stein. Bildet er forenklet
og stilisert, men viser hovedbygning og kirkeruin. Til høyre et fotografi fra rundt 1870. I venstre del står
kirkeruinen, med hovedhuset i bakkant. Bygningene på høyre siden av gårdsveien ble erstattet av ny
låve i 1879 (Harrson 2000: 131, 181).

Figur 4-78 Stein. Like nord for hovedhus og låve sees den trekledte Halvdanshaugen. Vestover mot
Holevegen ligger tunet til gamle Nedre Stein, hvor eldre bygninger ikke er bevart. Holevegen går
snorrett gjennom landskapet, på berget helt i venstre av bildet er Hesthagaberget hvor det er registrert
en bygdeborg (Harrson 2000:100).
Stein var kongsgård fra vikingtid, og i middelalderen var den et eget kirkesogn. På 1600-og 1700-tallet
fungerte den som frigård for offiserer og senere som futegård. Flere kjente slekter holdt til her, som
Birk, Ridder og fra 1794 slekten Fougner. På et kart fra 1707 finnes en stor bygning med et
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arklignende midtparti. I 1821-1822 ble gården delt i to deler; Øvre og Nedre Stein. Etter dette skal det
ha blitt bygd to nærmest like hovedbygninger på de to brukene, men det er bare hovedbygningen på
det øvre tunet som står igjen. Fougner anla også en terrassehage og plantet poppelallé mot
hovedveien (Holeveien). I 1870-årene ble det bygd ny låve med fjøs og gjødselkjeller, delvis på eldre
murer. På første halvdel av 1900-tallet ble hovedbygningen satt i stand og jordbruket modernisert.
Flere av de gamle bygningene på gården ble revet utover på 1900-tallet, deriblant det gamle
bryggerhuset og bygningen som stod inntil hovedbygningen.
Den romanske steinkirken står som ruin, trolig som følge av brann i første halvdel av 1600-tallet.
Kirken hadde rektangulært skip og smalere kor. Skipet har portaler i vest og sør. Flere stilmessige og
bygningstekniske trekk gjør en datering av kirken til tidlig 1100-tallet sannsynlig. Kirken står på den
høyest liggende del av knausen som har gitt utgangspunktet for gårdsnavnet. På 1570-tallet stod
kirken uten tjeneste og uten inventar, da dette var blitt overført Hamar domkirke i 1572. I et matjordlag
under skipets hellegulv ble det i 1924 funnet en myntskatt bestående av 55 sølvmynter, nedlagt ca.
1023-1030. I et fuktig område under Stein i sørvest for gårdstunet og sør for Selteveien, ligger en liten
åsrygg som heter Kirkebakken (Kjerkebakke). Den befinner seg på grensen mot Sørum og kunne like
godt ha ligget til denne gården. Navnet antyder at det har stått kirke her. Det store gravminnet
”Halvdanshaugen” ligger om lag 400 m nord for kirken, og ut fra denne tradisjonen er det rimelig å
anta at Stein var krongods i rikssamlingstida. Rundt 1300 ble gården lagt til det kongelige kapell Sta.
Maria i Oslo. Stein ble skattet for to fullgårder i 1604.

Figur 4-79. Kirkeruinen på Stein er et populært motiv. Til venstre en akvarell av Peter Andreas Brandt
rundt 1830, til høyre som ruinen fremstår i dag (Harrson 2000:76, 86).
Den gamle almannavegen fra Kroksund gikk over Gjesvalåsen til Vik, og videre over østsiden av
Steinsåsen nordover gjennom tunet på Stein. En eier av Stein søkte om fornyelse av
gjestgiverprivilegium i 1728, og i 1740 blir gården omtalt som «eldgammelt gjestgiveri». Etter
ferdigstillelse av den nye bergenske kongevei over Krokskogen i 1805, ble vegen forbedret videre
nordover etter 1814. Nyveien ble lagt beint ned Steinsbakken og over Steinsletta, i tråd med tidens
idealer, som en snor-rett chausse. I det langstrakte jordbrukslandskapet fremtrer dette tydeligere enn
de fleste andre steder i landet, og i dag, 200 år etter at vegen ble anlagt, gir dette strekket en spesiell
reiseopplevelse. Jordbrukslandskapet fikk et nytt strukturerende element, fra Stein ble det lagt en allé
ned til den nye vegen.
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Figur 4-80. Holevegen sett fra Steinsbakken rundt 1920 øverst til venstre, motsatt vei på bildet under
fra om lag 1895. Til høyre rektangelkart fra 1827, hvor den nye Holeveien danner en markert linje
nordover i jordbrukslandskapet. Øst av veien er Steen og Halfdanshougen markert (Bakke 2013: 413,
Harsson 2000:196, Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Rektangelmåling 19B 6: Buskerud).
Steinsletta i Ringerike og Hole kommuner er et av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i Buskerud
fylke. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med flinke bønder gjort
Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap i nasjonal sammenheng. Godt klima, kalkrik berggrunn og
omkringliggende elver, innsjøer, skog og våtmark gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv. De
biologisk mest interessante områdene er små tørrbakker, tidligere beiter, veikanter og områdene i og
rundt fangdammene. I det nasjonale utvalget av verdifulle kulturlandskap (32 nasjonalt utvalgte
kulturlandskap - UKL), representerer Steinssletta flatbygdene.
Steinssletta har et aktivt jordbruk med mange gårdsbruk. Det aktive jordbruket har skapt dette
verdifulle kulturlandskapet, og er en forutsetning for at det holdes i hevd. Store deler er fulldyrka areal
med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det noe husdyrhold.
Området har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år og har en rekke gravhauger fra jernalderen. De
fleste gårdene er kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet. Gården Stein er nevnt i flere kilder fra 1200- og
1300- tallet og inngår også i beretningene om kong Halvdan Svartes død og gravleggelse.
Halvdanshaugen gjør fortsatt et mektig inntrykk der den troner på ut mot sletta og Steinsfjorden. Med
en diameter på nærmere 60 meter hører den til storhaugene i Skandinavia. Av andre gårder nevnes
Sørum, Mo, Bjørnstad, Bjørke, Hårum, Lore, Rå, Veisten, Vaker og Hesselberg.
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Figur 4-81. Steinsletta/Danmark sett mot Holeveien og Stein gård. Selteveien i høyre bildekant (Kilde:
www.Steinsletta.no).

Figur 4-82. Halvdanshaugen. (Kilde: www.Steinsletta.no).

Verdivurdering
Det ligger flere automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor det avgrensede kulturmiljøet i
kulturlandskapet av nasjonal verdi på Steinsletta, der Halvdanshaugen og gravfelt fra jernalder,
sammen med Stein gård og middelalderkirkeruinen har høyest verdi. Gården Stein har vært et viktig
knutepunkt langt tilbake i tid. De kulturhistoriske verdiene er dels knyttet til overordna
eiendomsstruktur, dels til enkeltelementer i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger.
Eiendomsstrukturen omfatter inndeling i de ulike gårdsvaldene, og forholdet mellom de opprinnelige
gårdene og senere fraskilte småbruk og tidligere husmannsplasser. På de største gårdene finnes det
en god del verneverdige bygninger som våningshus, sidebygninger og stabbur. Deler av bebyggelsen
på Jomfruland er modernisert, men enkelte av bygningene har stor kulturhistorisk betydning i form av
høy aldersverdi og autentisitet. Husmannsgrendene med omkringliggende jordbruksareal og eldre
vegfar har stor lesbarhet som jordbrukstilknyttet kulturmiljø, og miljøet har en klar sosialhistorisk og
funksjonell sammenheng med storgården Stein. Kulturmiljøet er vurdert til stor kunnskapsverdi og stor
opplevelses- og bruksverdi, samlet vurdert til stor verdi.
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Kulturmiljø 19 Svingerudveien
Gjennom Buskerud fylkeskommunes arkeologiske registeringer i forbindelse med dette prosjektet er
det påvist en rekke automatisk fredete kulturminner i skogsbeltet mellom Røysehalvøya i vest og
Steinssletta i øst, her samlet som et kulturmiljø med minner fra jernalder og tidlig nytid. Kulturmiljøet
krysses av den tilrettelagte pilegimsløypa.
Beskrivelse
Sentralt i de nye funnene ligger et gravfelt, et smieanlegg og et aktivitetsområde på hver side av
Svingerudveien, men miljøet omfatter også en rekke enkeltstående lokaliteter nord og sør for dette.
Like øst for Svingerudveien (Beredskapsveien) ligger det et automatisk fredet gravfelt fra jernalderen.
Gravfeltet består av tre rundhauger, alle tre har plyndringsgrop (ID 222033). Like sør for de tre
gravhaugene ligger et aktivitetsområde med funn av slagg og ulike strukturer som er tolket som spor
av et smieanlegg. Noe mot sør er flere strukturer og groper med spor av slagg, trolig knyttet til
smieaktiviteten. Blant disse strukturene er det også funnet spor av tre korte nedsenkninger i terrenget,
tolket som hulveger, fire kullgroper, to kulturlag og et stolpehull. Det foreligger to dateringer fra
anlegget, fra smieplassen til merovingertid, og fra en av gropene til førromersk jernalder.
På vestsiden av Svingerudveien, overfor de to nevnte lokalitetene, er et større felt bestående av 7
groper, 13 kullgroper og en kullmile (ID 225932). De 7 gropenes funksjon er uavklart, men de tretten
kullgropene er spor av førreformatorisk kullproduksjon. Den ene er datert med dateringer til
merovingertid og den påfølgende vikingtiden. Det er nærliggende å sette denne dateringen i
sammenheng med smieanlegget på andre siden av Svingerudveien. Kullmilen er etterreformatorisk og
viser til en senere bruk av området.
Videre er det en rekke enkeltlokaliteter innenfor kulturmiljøet. Nord for de tre større lokalitetene, mot
Gomnesveien, er en enkelt kullgrop (ID 225976). En kullprøve fra denne gropen ble datert til
høymiddelalder. Fire groper (ID 225980) umiddelbart nord for denne er registrert med uavklart
vernestatus. En annen grop (ID 225985) er imidlertid trolig førreformatorisk, og automatisk fredet. ID
225991 omfatter tre groper med uavklart vernestatus, og ID 225989 en grop med uavklart vernestatus.
Det er trolig nærheten til Helgelandsmoen leir som har gitt usikkerhet i disse tolkningene. Uten klare
spor av kull for datering, kan det ikke utelukkes at disse gropene kan være spor av øvelser eller annen
aktivitet ved den gamle militærleiren.
Sør for de tre større lokalitetene går en jevn rekke enkeltlokaliteter, her beskrevet fortløpende sørover.
ID 225886 er en groplokalitet med uavklart vernestatus. ID 225882 er en kullgrop fra førreformatorisk
tid. ID 231871 er en kullgrop datert til høymiddelalder. ID 225857 er en større kullgrop, med datering
fra seinmiddelalder. ID 225881 og ID 225851 er førreformatoriske kullgroper. ID 225847 er en
groplokalitet fra etterreformatorisk tid, ikke fredet.
Lokaliteten ID 225842 omfatter tre mindre groper uten kull, etterreformatoriske og ikke fredet. Øst for
disse ligger ID 231876 og 231881, to større kullgroper, førreformatoriske og automatisk fredet.
Enda et stykke sør, nesten ved Svingerud, ligger ID 225839, en førreformatorisk kullgrop som er
automatisk fredet. Helt i sør avsluttes kulturmiljøet med en grop som trolig er restene av en gammel
jordkjeller. Denne antas være spor fra husmannsplassen Moen som skal ha ligger her. Like nord for
denne jordkjelleren går den tilrettelagte pilegrimsløypa, som kobler seg på Jørgens Moes vei, både i
øst og vest.
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Figur 4-84. Automatisk fredet gravfelt ved Svingerudveien. Arkeolog Lotte Carrasco fra Buskerud
fylkeskommune står i plyndringsgrop i en av gravhaugene (ID 222033).

Figur 4-85. Fra Buskerud fylkeskommunes arkeologiske registeringer, ID 224996 (Buskerud
fylkeskommune).
Verdivurdering
Kun et fåtall kulturminner var kjent i dette verneskogbeltet for Steinsletta før Buskerud
fylkeskommunes registeringer i forbindelse med dette prosjektet. De påviste kulturminnene viser en
langvarig ressursutnyttelse av skog for kullproduksjon, med dateringer fra førromersk jernalder,
merovingertid, vikingtid, middelalder og etterreformatorisk tid. En del av denne kullproduksjonen kan
knyttes til bruk på stedet, med spor av et smieanlegg. Det er nærliggende å tro at dette skriver seg fra
merovingertid. Den varierte funnmengden ved smieanlegget, i form av graver, vegfar og kullgroper,
har et stort kunnskapspotensiale. Mange av kulturminnene ligger under bakken, men har synlige spor
på overflaten, som voller og forsenkinger. De tre gravhaugene fremstår tydelig i terrenget.
Kulturmiljøet er vurdert til stor kunnskapsverdi, med middels opplevelses- og bruksverdi.
Sammenhengen mellom jernalderminnene må tillegges stor vekt, og samlet er dette miljøet vurdert til
stor verdi.
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Kulturmiljø 20 Helgelandsmoen
Kulturmiljø på sørsiden av Storelva, ikke langt fra utløpet i Nordfjorden. Miljøet ligger på en mo i et flatt
meanderlandskap preget av tørre furumoer, dels åpent med sand og lyngmark, og dels av noe tettere
skog. Kulturmiljøet er konsentrert rundt en eldre militærleir med militære bygninger fra 1868 til 1990,
nå næringsområde.
Beskrivelse
Leirens utvikling. Helgelandsmoen leir ligger på de tidligere husmannsplassområdene til Helgeland
gård. Siden siste halvdel av 1800-tallet ble imidlertid områdene i nord gradvis overtatt av militærleiren
og flesteparten av husmannsplassene solgt og revet.
I 1868 ble ekserserplassen for det Hallingdalske og Valdriske musketerkorps ble flyttet fra
Tandbergmoen til Helgelandsmoen. Det ble bygget to mannskapsbrakker og kjøkkenbygninger, dette
første tunet fikk senere navnet Valdrestunet. Året etter flyttet man det gamle kornmagasinet fra
Norderhov kirke hit, like nord for det nyetablerte tunet. Bygningen som opprinnelig er fra 1820 er
oppført i laft i seks etasjer, og tjente opprinnelig som kornmagasin for bygdene på Ringerike. På
Helgelandsmoen fikk bygningen ny funksjon som depot.
Området utvides med ulike bygninger, men den neste større endringen skjer som følge av følge av
den nye hærordningen i 1887. I 1888-90 bygges et nytt tun med mannskapsbrakker vest for det
opprinnelige tunet. Det nye tunet skulle betjene Hallingdals bataljon og kalles i dag Hallingtunet. Det
opprinnelige tunet i øst kalles Valdrestunet, for Valdres bataljon
Området ble brukt og utvidet gjennom ulike omorganiseringer frem til 1940. Under krigsårene ble
området videre utbygd, spesielt med mannskapsforlegninger. Leirens vanntårn, som i dag er uvanlig,
er fra denne perioden.
Etter krigen har området vært brukt til trening av Tysklandsbrigaden, Hærens bilskole og andre
utdanningsinstitusjoner i Forsvaret, med utvidelser og utbygging etter behov.
I 2001 ble Helgelandsmoen, sammen med to andre militærleirer i distriktet (Hvalsmoen og
Eggemoen), nedlagt. Helgelandsmoen ble kjøpt av lokale investorer i 2004, for stifting av
Helgelandsmoen Næringspark AS. Innenfor næringsparken er det to fredete og flere verneverdige
bygninger, solgt av forsvaret i perioden 2004-2007.
Valdrestunet. Som det litt yngre Hallingtunet, består Valdrestunet i dag av to motstående
mannskapsbrakker med en åpen plass i midten, vakt-, stabs- og underoffiserbrakker m.m., men
er omgitt av nyere velferdsbygg, kontorer, verksteder, undervisningsbygg m.m. konsentrert langs
leirgjerdene på østsiden. Bygninger som vakt- og underoffiserbrakke er likevel bevart med en del av
det opprinnelige arkitektoniske uttrykket i eksteriøret. Nord for Valdrestunet finnes en del spredt
bebyggelse fra leirens første år. Sentralt i anlegget står depotet, det tidligere kornlageret på
Norderhov. Den store bygningen har høy grad av autentisitet og arkitektoniske kvaliteter. I tillegg
finnes det gamle kompaninavn på innvendige dører, noe som viser den militærhistoriske
sammenhengen. Sykestuen fra 1868, som ble flyttet til dagens plassering rundt 1915-20, har blant
annet Edvard Munch brukt som motiv i sine bilder. Hans far var militærlege her.
Depotet, det tidligere kornlageret, er administrativt fredet. Flere andre bygninger i denne delen av
leiren er har verneverdi, men har ikke juridisk eller forvaltningsmessig vernestatus.
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Figur 4-87. Valdrestunet. Helt til høyre skimtes taket av Depotet, det gamle kornmagasinet.

Figur 4-88. Depotet, opprinnelig «Ringerikes bygdemagazin» på Norderhov. Til høyre ser vi Depotet
på et bilde fra 1905. I forgrunnen soldater som sliper bajonetter (Bakke 2013:778).
Hallingtunet som ligger mer for seg selv vest i området fremstår i dag som mer autentisk. Foruten de
to soldatbrakkene er det her bevart tre stabsbrakker for offiserer og underoffiserer, og et vaktlokale
som er bygd om til soldatforlegning, alle fra slutten av 1880-årene. Den ene av soldatbrakkene har en
stor del av det opprinnelige preget i behold utvendig, mens den øvrige eldre bebyggelsen er preget av
moderniseringer. Sør for Hallingtunet står en større magasinbygning fra 1888 som har autentisk preg,
men er preget av forfall. Litt nærmere tunet er en underoffisermesse fra 1881, med et lite stabbur fra
en tidligere oppsynsmannsbolig nær inntil. I tillegg finnes en verkstedbygning fra 1907.
Magasinbygningen er fredet, og de øvrige bygningene i og rundt Hallingtunet er vurdert som
verneverdige i forsvarets plan.

Figur 4-89. Hallingtunet sett fra Valdrestunet. Veg og bane blir liggende på jordet mellom tunene.
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Figur 4-90. Den fredete magasinbygningen til venstre og soldatkaserne fra 1888 i Hallingtunet.
Ytterligere områder i leiren. Utover de to eldre forlegningene er det bevart flere eldre bygninger, bl.a.
en oppsynsmannsbolig fra 1925. Like sør for Valdrestunet står et eldre stabbur som nå er ombygd til
kapell. Videre er det tysk bebyggelse fra 2. verdenskrig, som vakt, gymnastikksal, verksted, garasjer
og et vanntårn. Lengst mot sør på Helgelandsmoen, på det øvre platået, er det bevart en amfiformet
friluftskirke fra 1893, Furuhall, gravet ut i en antatt dødisgrop.
Friluftskirken og vanntårnet er lokalisert nær hverandre, og er vurdert som verneverdige i forsvarets
plan. Flere andre bygninger i leirområdet har verneverdi, men har ikke juridisk eller forvaltningsmessig
vernestatus.

Figur 4-91. Tyskbygd vanntårn fra 2. verdenskrig og amfiformet friluftskirke fra 1893, gravd ut i en
antatt dødisgrop. Lengst til høyre et kapell. Dette var opprinnelig et stabbur på Tandbergmoen fra
1820-årene, flyttet til Helgelandsmoen i 1868. Ombygget til kapell i 1983. Vises her som eksempel på
verneverdig bygning som ikke er inkludert i Forsvarets verneplan.
Verdivurdering
Helgelandsmoen er militærhistorisk interessant som et tidstypisk eksempel på en ekserserplass fra
siste halvdel av 1800-tallet, med en stor del av bebyggelsen fra leirens første tid bevart. Den tidligere
tunstrukturen fra 1868 (Valdrestunet) og 1890 (Hallingtunet) er fortsatt lesbar. Store endringer og
ombygninger har imidlertid redusert den antikvariske verdien for en del av bygningene, selv om
enkeltbygninger har stor verdi.
De største verneverdiene knytter seg til de eldste periodene i leirens historie. Særlig to av bygningene
i og rundt Hallingtunet; en mannskapsbrakke og et magasin, er ansett som antikvarisk verdifulle.
Sammen med den tidligere underoffisersmessen utgjør de et helhetlig miljø, mindre preget av nybygg
og endringer, enn omgivelsene rundt det eldre Valdrestunet. Det tidligere kornmagasinet fra
Norderhov har høy grad av autentisitet og arkitektoniske kvaliteter, og har fra et kulturhistorisk
synspunkt høy verneverdi. Det knytter seg betydelig interesse til det særegne friluftskapellet fra den
tidlige leirperioden. Vanntårnet bygd av tyskerne under 2. verdenskrig er også sjeldent.
Helgelandsmoen ble vurdert for landsverneplanen til Forsvaret, men ble ikke funnet verneverdig eller
fredet som helhet. Imidlertid er to bygninger forskriftsfredet, og forsvarets bygningstjeneste
klassifiserer ytterligere 11 bygninger/anlegg i militærleiren verneverdige. Utover disse er det flere
bygninger som er verneverdige, selv om de ikke omfattes av forsvarets verneplan.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

137 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Helgelandsmoen militærleir er et representativt anlegg og inneholder bygninger hovedsakelig fra de
siste 150 årene, fra soldatkaserner fra 1800-tallet til tyskerbrakker og nyere bygninger. Miljøet som
helhet gir totalt middels til stor verdi, men enkeltbygninger som det fredete kornmagasinet og anlegg
med stor verdi trekker verdien opp til stor verdi. Kulturmiljøet har stor kunnskapsverdi, middels til stor
opplevelsesverdi, og stor bruksverdi. Kulturmiljøet er samlet vurdert til stor verdi.

Figur 4-92. Gudstjeneste i friluftskapellet Furuhall i 1909 (Bakke 2013: 795).
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Figur 4-93. Kart fra Forsvarets landsverneplan, med hvilke områder og bygninger som ble vurdert som
verneverdige i denne. Den stiplede ruten til venstre omslutter verneverdig og fredet bebyggelse på og
rundt Hallingtunet. Den stiplede ruten nede i høyre hjørne omslutter verneverdig vanntårn og
friluftskapell. En liten stiplet pentagon omslutter det fredete Depotet, like nord for Valdrestunet. Objekt
83 magasinbygning og 23 depot er forskriftsfredet er markert med svart (verneklasse I). Bygninger og
anlegg markert med grått er vurdert som verneverdige (verneklasse II).
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Oppsummering verdier Kjellerberget – Helgelandsmoen

Tabell 4-13 Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
Navn delområde
Beskrivelse
KM18

Kjellerberget

KM19

Svingerudveien
(Beredskapsveien)
Helgelandsmoen

KM20
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Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Nasjonalt utvalgt
jordbrukslandskap. Gårdstun. Husmannsplasser.
Kulturhistorisk bygningsmiljø. Forsvarsanlegg.
Pilegrimsleden/vegminner. Automatisk fredete
kulturminner. Gravfelt, kullgropfelt. Uavklarte
funnlokaliteter.
Automatisk fredete kulturminner. Gravfelt.
Jernvinneanlegg (slagg, smie, kullgroper), hulveg.
Forsvarsanlegg. Helgelandsmoen militærleir. To
bygninger er forskriftsfredet – resten av anlegget er
verneverdig. Hallingtunet. Valdrestunet. Depotet.
Friluftskapell. Vanntårn.

Verdi
Stor verdi

Stor verdi
Stor verdi

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

141 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Figur 4-95. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Kjellerberget – Helgelandsmoen.
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4.4.3 Konsekvenser
Omfangsvurdering og konsekvenskarakteristikk.
Tabell 4-14 Omfang og konsekvens Kjellerberget – Helgelandsmoen.
Delområde
Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM18 /
Kjellerberget
– Stein gård

Stor

Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet. En
kullgroplokalitet (ID 66309) oppå Kjellerberget må
påregnes fjernet. Hvorvidt den nærliggende
groplokaliteten ID223968 blir ødelagt eller unngår
konflikt er usikkert, men en uavklart groplokalitet (ID
223975) sør for disse blir bevart. Nedenfor Kjellerberget
påregnes det konflikt med ytterligere
kullfremstillingsanlegg (ID 21102), men et automatisk
fredet gravfelt (ID 21101) blir bevart. Imidlertid vil begge
sistnevnte få negativ nærføringsvirkning av omlegging
av Selteveien frem til Røyseveien (pilegrimsleden).
Ytterlige kulturminner i og ved miljøet (ID 21103,
223981) vil også få negativ visuell innvirkning, støy og
støv. Verneverdige bygninger langs Pilegrimsveien blir i
liten grad berørt visuelt av tiltaket. Pilegrimsleden og
husmannsplass fra nyere tid (ID 223983) blir berørt ved
Moen. Kulturmiljøet som helhet blir forringet, det er
særlig spor av kullfremstilling som blir rammet og går
tapt. Imidlertid bevares gravhaugene, noe som
begrenser negativt omfang noe.
Tiltak knyttet til oppgradering og utviding med gang og
sykkelveg langs Selteveien fram til ny opphøyd
rundkøring ved Holeveien (dagens E16) og Stein gård vil
ikke berøre kulturminnelokaliteter direkte. Tiltakene
knyttet til Selteveien og rundkjøring på Stein ligger i
helhet innenfor ett av 32 nasjonalt utvalgte
jordbrukslandkap på Steinletta, og berører dette direkte.
Tiltaket får nærføring til verdifulle kulturminnelokaliteter
som Halvdanshaugen, bygdeborgen på Stein og
vedtaksfredete Stein gård med middelalderkirkeruin.
Dette er noen av landets mest kjente kulturminner av
særlig høy nasjonal kulturminneverdi, tilhørende et
tilnærmet intakt kulturhistorisk jordbrukslandskap.
Kulturminner innenfor kulturmiljøet blir indirekte berørt
(visuelt). Dette er kulturminnekategorier som er plassert i
landskapet med omhu, der det visuelle har vært
avgjørende for plassering.
Det nye vegtiltaket vil endre og bryte den eksisterende
strukturen som er etablert med Den Bergenske kongevei
fra tidlig på 1800-tallet innenfor kulturlandskapet.
Rundkjøring og veg liggende høyere enn dagens
tradisjonelle jordbrukslandskap bryter dette
kulturlandskapet ytterligere opp. Rundkjøringen blir
liggende i siktlinjen fra både bygdeborgen, Stein gård og
Halvdanshaugen, som dermed blir negativt visuelt
påvirket. Ny Seltevei vil også ha negativ innvirkning på
husmannsplassene på Steinsletta nedenfor Steinsåsen,
mellom Stein gård og Bråtan.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.

Konsekvens
Middels til stor
negativ
konsekvens
(--/---)
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Automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor
kulturmiljøet blir direkte berørt og ødelagt.
Kulturminnelokalitetene ligger på begge sider av
Svingerudveien. Dette gjelder gravfelt med gravhauger
fra jernalder (ID 222033), bosetnings- og
aktivitetsområde (ID 224996) med smieplasser og
hulveg like sør for gravfeltet, samt kullfremstillingsanlegg
med kullgroper og groper (ID 225932, 225882, 225857,
225881, 225851, 225976, 225985, 231871, 231876 og
231881). Groper med uavklart vernestatus (ID 225886,
225980, 225991 og 225989) og groper fra nyere tid (ID
225847, 225842) blir også berørt.

143 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018
Stor negativ
konsekvens
(---)

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.
KM20/
Helgelandsmoen

Stor

Med kryssløsning på Helgelandsmoen.
Tiltaket berører ikke enkeltobjekter innenfor det
avgrensede kulturmiljøet direkte, men det
sammenhengende kulturmiljøet blir fysisk delt i to. De
kulturhistoriske sammenhengene innenfor militærleiren
blir derfor brutt. Kulturmiljøets lesbarhet og den
historiske sammenhengen blir redusert og forringet.
Opplevelsesverdien og bruksverdien blir betydelig
redusert, men kunnskapsverdien blir opprettholdt
ettersom verneverdige enkeltbygninger og objekter ikke
blir direkte berørt. Tiltaket får nærføring til
forskriftsfredete bygninger og områder med
verneverdige bygninger. Nærføringen har størst negativt
omfang mot Hallingtunet og friluftskapellet, i form av
visuell påvirkning og støy.

Middels til stor
negativ
konsekvens
(--/---)

Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfanget.
NB! Kulturmiljøet strekker seg inn i neste delstrekning,
men i sammenstillinger av konsekvens vil kulturmiljøet
regnes til denne delstrekningen, KjellerbergetHelgelandsmoen.
Uten kryssløsning på Helgelandsmoen.
I hovedsak samme vurdering som over. Hovedlinjen
med veg og bane bryter det sammenhengende
kulturmiljøet fysisk i to også uten kryssløsning. Det blir
noe mindre arealbeslag tett på friluftskapellet og
vanntårnet, men tiltaket med kryss er justert/optimalisert
slik at innvirkningen blir minst mulig inn mot
friluftskapellet. Banen blir fortsatt liggende nærmest de
nevnte kulturminnene, og tiltaket får nærføring til
forskriftsfredete bygninger og områder med
verneverdige bygninger som i vurderingen med kryss.
For kulturminner og kulturmiljø vil forskjellen mellom
kryss eller ikke ha liten innvirkning i forhold til
hovedlinjen for veg og bane. Løsning uten kryss er noe
bedre for kulturminneverdiene på Helgelandsmoen
knyttet til et noe mindre dominerende tiltak, men endrer
ikke den samlede konsekvensgraden for kulturmiljøet.

Middels til stor
negativ
konsekvens
(--/---)
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Helgelandsmoen
Samlet for delstrekningen
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Konsekvens

Med kryss på
Helgelandsmoen
Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)

Uten kryss på
Helgelandsmoen
Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)

Stor negativ konsekvens
(---)

Stor negativ konsekvens
(---)

Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)
Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)

Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)
Middels til stor negativ
konsekvens
(--/---)

På dagsonestrekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen er samlet konsekvens vurdert til middels stor negativ. Samlet griper tiltaket i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø på strekningen, med størst
konsekvenser for nyregistrerte automatisk fredete kulturminner knyttet til kulturmiljøet ved
Svingerudveien. De nyregistrerte kulturminnene vil her bli ødelagt.
De negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø ved Kjellerberget/Stein gård og
Helgelandsmoen er i hovedsak knyttet til indirekte/visuell påvirkning og nærføring ved etablering av
bane og veg. Tiltak langs Selteveien og frem til Holeveien med opphøyet vei og opphøyet rundkjøring
ved Stein gård griper inn i jordbrukslandskapet på Steinsletta og strukturerer dette på en ny måte.
Ettersom Steinsletta er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap må tiltakets visuelle konsekvenser
vektlegges mer her enn i andre områder.
Samlet konsekvensgrad på strekningen er i hovedsak begrunnet med de negative konsekvensene for
kulturminner og kulturmiljø ved Helgelandsmoen, Svingerudveien og Kjellerberget til Stein gård.
Løsning uten kryss på Helgelandsmoen vil ikke endre konsekvensgraden for disse kulturmiljøene, og
dermed heller ikke samlet konsekvensgrad på strekningen.
I planprosessen er det gjort en avveiing mellom kulturmiljøet på Helgelandsmoen og ved
Svingerudveien. Gjennom arkeologisk utgraving av automatisk fredete kulturminner ved
Svingerudsveien vil kunnskapsverdien her sikres. Det er derfor lagt mest vekt på å i minst mulig grad
berøre kulturhistoriske bygninger og anlegg på Helgelandsmoen militærleir. Vi vurderer det som
viktigere å bevare verneverdige kulturminner på Helgelandsmoen fremfor de automatisk fredete
kulturminnene ved Svingerudveien. Selv om disse går tapt vil kunnskapsverdien sikres gjennom
utgraving. Dette kan ikke gjøres for kulturminne på Helgelandsmoen.

4.4.4 Konsekvenser i anleggsperioden
For kulturmiljøet ved Kjellerberget, Svingerudveien og på Helgelandsmoen vil tiltak i anleggsfasen gi
negative konsekvenser ut over det permanente tiltaket. I anleggsfasen, med anleggsvirksomhet
gjennom kulturmiljøene, vil opplevelsesverdien av kulturminnelokaliteter som ikke blir direkte berørt av
tiltaket bli betydelig redusert. Den negative påvirkningen vil være i form av visuell påvirkning,
støybelastning og støv som følge av anleggstrafikk, og midlertidige riggområder, anleggsveger og
masselagringsområder.
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Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
Se generell omtale, kap. 4.1.5, under oppfølgingspunkter på delstrekningen i Bærum kommune.

Konkret
Tabell 4-16. Oppfølgingspunkter.
Delområde
Oppfølgingspunkter
KM18 /
Kjellerberget
– Stein gård

God terrengtilpassing mot kulturminnelokalitetene ID21101 og 21102 vil ha
avbøtende effekt. Natursteinsmurer kan avgrense arealinngrepet i forhold til
skjæringer og fyllinger og dermed avbøte de negative konsekvensene for
kulturminnelokaliteter nærme tiltak noe. Vurdere visuell vegetasjonsskjerming og
støyskjerming tilpasset kulturminnelokaliteter som ikke blir direkte berørt ved
Kjellerberget og Stein gård.

KM19 /
Svingerudveien

En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for
kulturminneverdiene i utredningsområdet. Eventuelle undersøkelser i forbindelse
med dispensasjon fra kulturminneloven for berørte lokaliteter i dette området kan gi
ny og viktig kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. Det er positivt om
dette kan bli formidlet i tråd med en slik plan. Vurdere visuell vegetasjonsskjerming
og støyskjerming tilpasset kulturminnelokaliteter som ikke blir direkte berørt ved
Svingerudveien.

KM20 /
Helgelandsmoen

En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for
kulturminneverdiene i utredningsområdet på Helgelandsmoen. God terrengtilpassing
mot kulturminnelokaliteter vil ha avbøtende effekt. Natursteinsmurer kan avgrense
arealinngrepet i forhold til skjæringer og fyllinger og dermed avbøte de negative
konsekvensene for kulturminnelokaliteter nærme tiltak noe. Vurdere visuell
vegetasjonsskjerming og støyskjerming tilpasset det kulturhistoriske anlegget, særlig
Hallingtunet og friluftkapellet.

Alle

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I anleggsfasen
bør det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også
kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form
av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike
møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og naturmiljø.

4.5

Helgelandsmoen – Prestemoen

Delstrekningen går fra Helgelandsmokrysset til Prestemoen. Delstrekningen begynner i kulturmiljø 20,
Helgelandsmoen, men dette miljøet behandles under delstrekningen i sør. I nord ender delstrekningen
ved Korsdalbekken mellom kulturmiljø 22 Prestemoen og 23 Korsdalen. Disse to miljøene vil
behandles under denne delstrekningen.
4.5.1

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 21 Mælingen
Kulturmiljøet ligger østsiden av en halvøy ut i Storelva med utgangspunkt i gårdstunet Mælingen og
Gomserud samt noe nyere bebyggelse. Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer i 2016 og
2017 er det påvist 11 automatisk fredete kulturminnelokaliteter i dette miljøet.
Beskrivelse
Halvøyen som omsluttes av Storelvas meandere har trolig ligget under storgården Frok på sørsiden
av Storelva langt tilbake i tid. Brukene i dette kulturmiljøet er nevnt som underliggende plasser da
gården søndre Frok ble solgt i 1696, med plassene Gomserud, Mælingen og Hengsle. Navnene finnes
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igjen på rektangelkartet fra 1827. Navnene antyder ikke særlig høy eller forhistorisk alder. Mælingen
kommer av ordet mæling, i betydningen et oppmålt jordstykke. Gomserud antyder rydning i nyere tid,
kanskje middelalder, sammensatt med gomse, som kan være et ord for sau. Sørøst for Mælingen ser
vi navnet Hængsle. Ordet er å forstå som en kjede av sammenbundne stokker for å fange opp
tømmer i elven, en tømmerlense. Det skal ha vært to hengsler rett overfor Bråtenplassene på
Helgelandsmoen, tilhørende Frok gård i Norderhov. Vi ser samme navnet på sørvestsiden av halvøya,
mellom Storelva og Synneren. Dette hengslet tilhørte gården Helgeland. Disse hengsleplassene var
husmannsplasser under nevnte gårder, og husmennene hadde ansvar for å passe på fløtetømmeret.
Nord for Mælingen ser vi Mælingstøen, rimeligvis en brygge eller båtstø for disse plassene. Her kan
det ha vært en strandsitter, likeledes på Mælingstøødegården, et navn som antyder et lite bruk eller
en plass som er tatt opp igjen. Mens området i dag fremstår som attraktiv dyrkamark må vi anta at
forholdene var dårligere før omleggingen av jordbruket utover i 1800-tallet. Området var truet av
oversvømmelser og trolig tungt å drenere. På kartet er mindre områder merket som åker, og deler av
halvøya er markert med skog.
På Mælingen er det i dag et eldre våningshus og stabbur fra før 1900. Like øst for tunet er en hytte
som opprinnelig var husmann/strandsitterbolig, da trolig det gamle Hængsle. SEFRAK-registeret viser
et uthus like nord for denne, men dette ser ut til å være fjernet. På Gomserud er det bevart et
våningshus og et arbeidshus fra siste kvartal av 1800-tallet. Sistnevnte er nå et sommerhus.
Ellers er området noe fortettet med nyere bolighus, og i bebyggelsen nord for gårdstunet på Mælingen
er det et SEFRAK-registrert 1920-tallshus. Det eldste tunet på Mælingen har ligget her. I dette
området ligger det også et bolighus med sveitserstilpreg. Den ser ut til å være oppført tidlig på 1900tallet. Den er imidlertid utbedret og oppusset etter byggeår. Arken i sammenheng med balkong og
veranda samt tilbygg er trolig fra rundt 1950-tallet. Vinduene er senempire-stil, men vindusomramning
og «pynt» er fjernet. Det bratte taket er typisk for sveitserstilen. Utformingen og stilbruken skiller seg ut
i dette området.

Figur 4-96. Mælingen til venstre. Til høyre et hus med bygningstrekk som er uvanlige i nærmiljøet.

Figur 4-97. Den røde bygningen i midten er SEFRAK-registrert som bolighus fra siste del av 1800tallet, i grenden like nord for Mælingen.
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Figur 4-98. Mælingen og omliggende bruk i 1827. Dagens tun på Mælingen ser ut til å være flyttet noe
sørover, det gamle tunet er erstattet av flere boliger (Kartverket, Norges geografiske oppmåling:
Rektangelmåling 19B 6: Buskerud).
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer er det påvist 11 nye lokaliteter i dette miljøet.
Lengst i nord, like oppunder Sandbakken, skråningen opp mot Prestemoen, er det påvist dyrkingslag
og kokegroper (ID 228831). En av kokegropene skriver seg fra yngre bronsealder, de resterende er
fra eldre jernalder, en av dem nærmere datert til førromersk jernalder. Dyrkningsporene er datert til
årtiene før Kristi fødsel frem mot år 75, altså overganger fra førromersk til romersk jernalder. Sporene
dekker et areal på nesten 10 dekar.
Om lag 100 meter sør for denne lokaliteten er det påvist 7 små stolpehull, staurhull, fra tidlig
middelalder (ID 228847). Funksjon er usikker. Nord for lokaliteten går en liten avstikker av Synneren
langs Sandbakken. Opprinnelig skal denne avstikkeren ha dreis sørover mot lokaliteten. Om disse
staurhullene opprinnelig har stått i vann, kan det være spor av en form for fiskefelle.
Ytterligere 150 meter lenger sør er det påvist et slagglag, spor av jernfremstilling (ID 235851). Laget er
datert 1490-1655 e.Kr., altså slutten av middelalder inn i nyere tid.
Mellom tunene på Mælingen og Gomserud er det påvist flere lokaliteter, alle med stolpehull, fra 7 til 15
i tallet. Ved de to lokalitetene mot Gomserud fremstår distribusjonen av hull som planmessig, og er
trolig spor av to bygninger, ID 231630 fra vikingtid-middelalder, og ID 231641 fra middelalder.
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På Melingen er det to lokaliteter hvor stolpehull antyder spor av hus, men er mindre klare. ID 231657
er datert vikingtid-middelalder, og ID 231648 fra middelalder. I nordre del av denne lokaliteten er det
enkelte mer tilfeldige spor av stolpehull fra bronsealder-jernalder. Like øst for disse to lokalitetene er
en lokalitet fra vikingtid-middelalder, ID 235868, bestående av et stolpehull og en grop.
Lenger øst er det definert en lokalitet som dekker et større areal med seks spredte funn med
sammenfallende dateringer til vikingtid-middelalder (ID 235885). Foruten to groper og et stolpehull er
det her påvist tre partier med fossile dyrkingslag. Noe sør for denne lokaliteten er det påvist et
stolpehull (ID 235852) og et fossilt dyrkingslag (ID 235913), begge datert 1490-1655, senmiddelaldertidlig nytid.
De arkeologiske funnene er flere steder uklare og bekrefter bildet av et område som har vært
oversvømt flere ganger. Likevel er det klart at det har vært aktivitet på Melingen lang tid tilbake, tilbake
i bronsealder. Dette støttes av at det skal ha vært funnet flintavslag på Odden, den siste gården på
denne halvøyen (utenfor planområde). Det fremstår i alle fall som klart at flaten like nedenfor
Sandbakken har vært oppdyrket i årene rundt Kristi fødsel, i slutten av førromersk- over i romersk
jernalder. Det savnes ytterligere spor fra jernalderen før mot slutten av perioden, men i vikingtid kan vi
anta at det har stått flere hus her, og deler av området har vært dyrket. Denne bruken fortsette
gjennom middelalder og inn i tidlig nytid. Tungt drenerte flater truet av oversvømmelse har ikke vært
optimale for jordbruk, husene har vært heller små, men det arkeologiske materialet antyder også en
flersidig ressursutnyttelse av området og elven, en parallell til senere bruk av Mælingen som
festepunkt for tømmelenser. En skal ikke trekke videre slutninger før arkeologiske rapporter foreligger,
men området er også interessant fordi det viser et annet sosialt lag av fortidens befolkning på
Ringerike, enn overklassen som er representert ved funnene på Veien (KM 33).
Verdivurdering
Kulturmiljøet ligger i stor grad i opprinnelig kontekst. Bygningsmiljøet og bygningene er vanlig
forekommende, men enkelte av de eldste bygningene har kulturhistorisk betydning. I området med
nyere bebyggelse ligger det en noe uvanlig bolig med sveitserstilpreg. De relativt store endringene
som er utført gjør bygningen mindre lesbar, og dette trekker ned både kunnskap- og
opplevelsesverdien. Selv om noen av bygningene på Mælingen og Gomserud har stor autentisitet, er
de øvrige bygningene i miljøet enten borte eller ombygget/modernisert. Imidlertid er det påvist
automatisk fredete kulturminner i miljøet, disse sporene peker mot bosetning og jordbruk tilbake til
bronsealder, og tilfører stor kunnskapsverdi til dette miljøet
Kulturmiljøet har liten, opp mot middels opplevelsesverdi og bruksverdi som kulturmiljø.
Kunnskapsverdi er stor, selv om de arkeologiske sporene ikke alle steder er like godt bevart under
bakken. Området er samlet vurdert til middels verdi.
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Figur 4-99. Kulturmiljø 21, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 22 Prestemoen
På østre del av Prestemoen, mot Storelva, er det påvist ulike automatisk fredete kulturminner i form av
fangstgrop og kullgroper, og funnet ulike gjenstander fra steinalder, jernalder og middelalder.
Beskrivelse
Kullgropene finnes i et stort område over hele moen og kan trolig knyttes til funn av slagg og ca 50
jernbarrer som er funnet i området. Fangstgropen, samt en mulig fangstgrop, kan kanskje knyttes til
en rad fangstgroper på Hvervenmoen, øst for Storelva. Dette anlegget går også i nord-sør retning, og
skulle fange opp dyr som trekker øst-vest. På Hvervenmoen ligger også en rad fangstgroper
ØSØ/VNV. Det kan være rester av sperregjerder mellom gropene. I området er det også
gjenstandsfunn fra steinalder (skafthulløks i stein) og fiskesøkke/kloppe fra jernalder/middelalder.
Verdivurdering
Kullgropene og fangstgropene er vanlig forekommende og representative for perioden. De inngår i en
kontekst med stor tidsdybde, og kulturminnene ligger i stor grad uberørt på og ved høydedraget langs
Storelva. Kulturmiljøet er vurdert til middels til stor kunnskapsverdi, liten til middels opplevelses- og
bruksverdi, samlet vurdert til middels verdi.

Figur 4-100. Skafthulløks C31949 funnet i en grøft under drenering i 1931.

Figur 4-101. Kulturmiljøet på vestsiden av Storelva er preget av tett vegetasjon (Blom pictometry).
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Figur 4-102. Kulturmiljø 22, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 23 Korsdalen
Dette kulturmiljøet vest for Prestemoen omfatter en husmannsgrend som opprinnelig lå under
Norderhov prestegård.
Beskrivelse
Hele området har tilhørt Norderhov prestegård og er en av to husmannsgrender. Korsdalen var
husmannsplass under Norderhov og nevnt tilbake til 1708. Korsdalen ble solgt fra prestegården i
1904, og i 1910 ble Korsdalen (den vestre) og Øverhagen skilt fra. Eldste bygning på plassen er
stabburet, en enetasjes tømmerbygning, som skal være flyttet hit fra prestegården. Bolighus og
låve/fjøs er bygd i 1910. Bolighuset fra 1910 er modernisert med nye vinduer i 1.etasje, mens de
originale T-postvinduene er bevart i 2.etasje. Bygningen er kledd med eternittplater. Fjøset er i pusset
teglstein og låven i bindingsverk. Bolig og uthus på den vestre Korsdalen er bygd mellom 1910 og
1920. Disse er delvis modernisert og ombygd. Bryggerhuset er trolig av eldre dato og må være flyttet
hit. På Øverhagen er bolighus og låve sterkt modernisert og påbygd.
Sør for Korsdalen ligger Klemmestad, som består av et eldre våningshus som senere er påbygd, samt
eldre og nyere uthusbebyggelse. Ellers er området fortettet med blandet bebyggelse av ulik alder, noe
fra 1950-tallet, noen 1920-tallshus, samt nyere bygg.
Verdivurdering
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrket mark rundt. Både bygningsmiljøet og bygningene i seg
selv er vanlig forekommende. Kulturmiljøet er av begrenset kulturhistorisk betydning, da bygningene til
dels er ombygd/modernisert eller til forfall og har liten grad av autentisitet. Kulturmiljøet har liten
kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi, og er samlet vurdert til liten verdi.

Figur 4-103. Korsdalen (Blom pictometry). Til høyre stabburet som skal være flyttet hit fra
prestegården.
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Figur 4-104. Kulturmiljø 23, detaljkart registreringer og verdi.
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Oppsummering verdier Helgelandsmoen - Prestemoen

Tabell 4-17. Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
Navn delområde Beskrivelse
KM21

Mælingen

KM22

Prestemoen

KM23

Korsdalen

Automatisk fredete kulturminner. Kulturhistorisk
jordbrukslandskap. Gårdstun. Husmannsplasser.
Verneverdige bygninger.
Kullfremstillingsanlegg. Fangstanlegg. Uavklarte
funnlokaliteter (steinalder, middelalder).
Automatisk fredete kulturminner. Kulturhistorisk
jordbrukslandskap. Gårdstun. Enkeltstående
verneverdige bygninger. Husmannsplasser

Verdi
Middels verdi

Middels verdi
Liten verdi

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

155 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Figur 4-105. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Helgelandsmoen - Prestemoen.
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4.5.3 Konsekvenser
Som nevnt begynner denne delstrekningen i kulturmiljø 20, Helgelandsmoen. Konsekvens for dette
kulturmiljøet er vurdert i foregående delstrekning. Det foreligger to alternativer, A og B, for
delstrekningen Helgelandsmoen-Prestemoen. For kulturmiljø 20 sitt vedkommende er alternativ B
vurdert å gi noe større negativ påvirkning enn A med tanke på fylling/skråningsutslag og støy.
Forskjellen er imidlertid ikke utslagsgivende og har ikke konsekvenser for vurdering av denne
delstrekningen.
Tabell 4-18 Omfang og konsekvens Helgelandsmoen - Prestemoen.
Delområde Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM21
Mælingen

Middels

Alternativ A (lang bru).
9 automatisk fredete kulturminnelokaliteter (ID 231657,
231648, 235868, 235885, 235913, 235852, 235851,
228847 og 228831) med bosetningsspor og
dyrkingsspor fra bronsealder/jernalder og middelalder
blir direkte berørt av tiltaket. To automatisk fredete
kulturminnelokaliteter (ID 231630 og 231641) med
bosetningsspor blir liggende like vest for tiltaket.
Tunområdene på Mælingen og Gomserud blir ikke
direkte berørt, men alternativet berører deler av
kulturmiljøet direkte. Dette er hovedsakelig det
kulturhistoriske jordbrukslandskapet knyttet til
gårdsbrukene, men også nyere bebyggelse der
enkeltbygninger som blir berørt direkte har verneverdi.
Tiltaket er vurdert til å ha middels til stort negativt
omfang.
Alternativ B (fylling 600 m).
I hovedsak samme vurdering som for alternativ A, men
alternativ B får en dominerende fylling innenfor deler av
kulturmiljøet. Alternativ B gir også noe mer
støybelastning på kulturmiljøet.

Konsekvens
Middels
negativ
konsekvens
(--)

Middels
negativ
konsekvens
(--)

Tiltaket er vurdert til å ha middels til stort negativt
omfang.
KM22
Prestemoen

Middels

Ut over konflikt med to nyregistrerte kullgroper (ID
225999 og 226000), blir kulturmiljøet i hovedsak ikke
direkte berørt av tiltaket. Den delen av kulturmiljøet som
ligger lengst øst for tiltaksområde (ved Storelva) blir
påvirket indirekte i form av visuell innvirkning og støy.
Samlet gir dette en liten negativ påvirkning, men endrer
ikke sammenhengene innenfor kulturmiljøet ved
Storelva.

Ubetydelig til
liten negativ
konsekvens
(0/-)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
NB! Kulturmiljøet strekker seg inn i neste delstrekning,
men i sammenstillinger av konsekvens vil kulturmiljøet
regnes til denne delstrekningen, HelgelandsmoenPrestemoen
KM23
Korsdalen

Liten

Veg og bane ligger hovedsakelig inne i skogkledd
terreng uten registrerte kulturminneverdier. De
kulturhistoriske verdiene er i hovedsak knyttet til
gårdsbrukene i Korsdalen. Her er det SEFRAK-registrert
bygningsmiljø fra nyere tid og tilhørende kulturhistorisk
jordbrukslandskap. Dette er opprinnelig

Ubetydelig til
liten negativ
konsekvens
(0/-)
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husmannsplasser. Ingen registrerte
kulturminnelokaliteter kommer i direkte konflikt med
alternativene. De negative konsekvensene er knyttet til
visuell påvirkning og støy, samt at sammenhengene i det
kulturhistoriske jordbrukslandskapet knyttet til de
opprinnelige husmannsplassene blir noe oppdelt.
Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
NB! Kulturmiljøet strekker seg inn i neste delstrekning,
men i sammenstillinger av konsekvens vil kulturmiljøet
regnes til denne delstrekingen, HelgelandsmoenPrestemoen

Tabell 4-19. Oppsummering av konsekvenser i delområder.
Delområde Registreringskategori
Konsekvens
Alternativ A
Alternativ B
KM21
Automatisk fredete
Middels negativ
Middels negativ
Mælingen
kulturminner. Gårdsmiljøer
konsekvens
konsekvens
(--)
(--)
KM22
Automatisk fredete
Ubetydelig til liten
Ubetydelig til liten
Prestekulturminner
negativ konsekvens
negativ konsekvens
moen
(0/-)
(0/-)
KM23
Gårdsmiljøer
Ubetydelig til liten
Ubetydelig til liten
Korsdalen
negativ konsekvens
negativ konsekvens
(0/-)
(0/-)
Samlet for delstrekningen
Liten til middels negativ
Liten til middels negativ
konsekvens
konsekvens
(-/--)
(-/--)

På dagsonestrekningen Helgelandsmoen - Mælingen - Prestemoen er samlet konsekvens vurdert til
liten til middels negativ for begge alternativer. Kulturmiljøene nord for Storelva har relativt lav verdi.
På Mælingen berører Alternativ A 9 automatisk fredete kulturminnelokaliteter direkte. Alternativ B
berører i tillegg ytterligere to automatisk fredete kulturminnelokaliteter. De to alternativene har
tilnærmet lik konsekvens for kulturmiljø 21, Mælingen, og det er derfor ikke forskjell i samlet vurdering
av alternativene.

4.5.4 Konsekvenser i anleggsperioden
For kulturmiljøet på Mælingen vil tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvenser ut over det
permanente tiltaket. I anleggsfasen, med anleggsvirksomhet i kulturmiljøene, vil opplevelsesverdien
knyttet kulturminneverdiene bli betydelig redusert. Den negative påvirkningen vil være i form av visuell
påvirkning, støybelastning og støv som følge av anleggstrafikk, og midlertidige riggområder,
anleggsveger og masselagringsområder. I anleggsfasen vil alternativ B være noe dårligere enn
alternativ A, ettersom B vil medføre en god del massetransport til området.
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Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
Se generell omtale, kap. 4.1.5, under oppfølgingspunkter på delstrekningen i Bærum kommune.
Konkret
Tabell 4-20. Oppfølgingspunkter.
Delområde
Oppfølgingspunkter
KM21
Mælingen

Verneverdige bygninger som blir direkte berørt må enten flyttes til annen egnet
tomt, eller dokumenteres før riving. Eventuell flytting/dokumentasjon må skje i
samråd med Buskerud fylkeskommune. Ved riving av verneverdig bygning skal
bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling, foto og grundig beskrivelse
av konstruksjon, rominndeling og overflater. Regional kulturminneforvaltning
avgjør hvilke bygninger som skal dokumenteres og nivået på dokumentasjonen
for de ulike bygningene. En kopi av kulturminnedokumentasjon/rapporten
sendes regional kulturminneforvaltning.

Alle

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for
å redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I
anleggsfasen bør det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der
også kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan
gjøres i form av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i
måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og
naturmiljø.

4.6

Prestemoen - Veien / Hønefoss

De to sørligste kulturmiljøene som berører delstrekningen, 22 Prestemoen og 23 Korsdalen, er vurdert
under delstrekningen i sør, og behandles ikke videre her.
4.6.1

Områdebeskrivelse og verdivurdering

Kulturmiljø 24 Dal/Madsplassen
Miljøet omfatter et husmann- og småbrukermiljø nord for Prestemoen.
Beskrivelse
Matsplassen er avmerket på kart fra 1827 og skilt ut som selveierbruk 1872. Bolighuset er bygd ca
1890 i sveitserstil, men er nå ombygd. Stabburet er fra ca 1850, 1.etasje i tømmer, 2.etasje i
plankelaft. Låven er av nyere dato, men kan ha en eldre kjerne.
Både Søndre, Øvre og Nedre Dal er avmerket på kart fra 1827 og skilt ut som selveierbruk i 1872. På
Søndre Dal er bolighuset bygd 1880 - en liten tømmerstue. Dette er eneste hus i området som er
bevart i sin opprinnelige form. Låven er revet og det er bygd et moderne typehus på stedet.
Bolighuset på Øvre Dal er fra 1910, men er påbygd og modernisert. Stabburet er fra 1860 og bevart i
sin opprinnelige form uten påbygg i høyden. Låven skal være fra 1880, men er sterkt modernisert.
Fjøset er nytt. Firkanttunet er bevart. På Nedre Dal er bolighuset erstattet av et moderne typehus og
låven er også ny.
Verdivurdering
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrket mark rundt. Både bygningsmiljøet og bygningene i seg
selv er vanlig forekommende. Kulturmiljøet er av begrenset kulturhistorisk betydning, da bygningene til
dels ombygd/modernisert eller til forfall og har liten grad av autentisitet. Miljøet har liten kunnskapsog opplevelsesverdi, med noe større bruksverdi. Kulturmiljøet er samlet vurdert til liten verdi.
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Figur 4-106Til venstre Dal og Madsplassen avmerket på rektangelkart fra 1827, til høyre de fire
brukene i dag (Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Rektangelmåling 19B 6: Buskerud, Blom
pictometry).
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Figur 4-107. Kulturmiljø 24, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 25 Sørum - Eikli
Kulturmiljøet består av Sørumgårdene vest for Hønefoss, og følger en verneverdig kraftlinje som går
gjennom miljøet og planområdet mot sørøst, til Eikli ved Storelva. Vest for Eikli er det flere automatisk
fredete kulturminner i form av fangstgroper og kullfremstillingsanlegg. Øst for Sørum ble det påvist en
rekke kokegroper under Buskerud fylkeskommunens registeringer i 2017.
Beskrivelse
Kulturmiljøet bindes sammen av et av NVEs utvalgte kulturminner, kraftledningen Nore – Oslo som
går via Ringerike transformatorstasjon. Denne ble satt i drift i 1928. Kraftlinjen går videre mellom
tunene på Sørum, krysser E16, og krysser Storelva like sør for Eikli. Ledningen står fortsatt i dag med
originale master (englemaster) og en stor del original line. Det presiseres at kulturminnene i NVEs
landsverneplan som ligger innenfor kulturmiljøet ikke er formelt fredet, men at de er statlig listeført/
omfattet av sektorvern. Vanligvis behandles disse kulturminnene likevel som om de er fredet.

Figur 4-108. Linje og «englemaster» mellom Sørumgårdene.
Det er SEFRAK-registrerte bygninger fra siste del av 1800-tallet i tunene på Nordre og Søndre Sørum.
Det er usikkert om Ssudrheme som nevnes på Ringerike i et dokument fra 1457 dreier seg om denne
gården, eller Sørum på Hole. «Sørheim»-navnet er uansett vanlig på Østlandet, og med etterleddet
-heim antydes en opprinnelse i jernalder, kanskje allerede i romertid. Det kan antas at også denne
gården har sitt utspring i en tidligere storgård Ve i dette området. Under Buskerud fylkeskommunes
registeringer i 2017 ble det påvist 17 kokegroper og en trolig gravrest fordelt på fire lokaliteter øst for
tunet på Nordre Sørum (ID 232335, 232343, 232387 og 232388). Dateringene er hovedsakelig fra
eldre jernalder, flere av dem tilbake til førromersk jernalder.
Den tidligere storgården Sørum er nå er delt i flere bruk. Sørum Nordre bnr 1 består av et firkanttun.
Våningshuset med kjerne fra 1800-tallet er et vinkelhus som senere har fått nytt panel og vinduer. På
gården finnes også et eldre stabbur, samt en eldre og en nyere driftsbygning. Sørum Nordre bnr 2
(Sørum østre) består av et firkanttun. Driftsbygning og stabbur er fra 1800-tallet. Våningshuset ser ut
til å være fra 1900-tallet og har skiftet både kledning og vinduer. Låven i sveitserstil er i dårlig stand og
står til nedfalls. Her er også et loft og en nyere kårstue som ser ut til å være et ferdighus.

Figur 4-109. Sørum.
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Figur 4-110. Våningshuset fra tidlig på 1800-tallet på Sørum Nordre.
Søndre Sørum bnr 1 består av to våningshus, et nyere våningshus og et eldre hus, trolig fra 1800tallet, som siden er ombygd, påbygd og det er skiftet vinduer. Låven er i sveitserstil og det er også et
stabbur på tunet. Søndre Sørum bnr 2 består av to våningshus, hvorav et helt nytt, samt låve og et
eldre stabbur. Det eldste våningshuset fra 1800-tallet og låven er i sveitserstil. Sveitserhuset er
imidlertid i meget dårlig forfatning. Østre Sørum består av en eldre låve med et nyere våningshus.
Sørøst for Askveien passerer Norelinjen to små tun med SEFRAK-registrerte bygninger på Øvre Eikli
og Øvre Ollebakken. Det er to våningshus med hvert sitt uthus. Bygningene på Øvre Ollebakken er fra
siste kvartal av 1800-tallet. Våningshuset på Øvre Eikli er markert som eldre, men alder er ikke
oppgitt.

Figur 4-111. De to bygningene på Øvre Ollebakken nærmest, i bakgrunnen Øvre Eikli. I høyre hjørne
skimtes en englemast (Blom pictometry).
Gården Eikli ligger ved bredden av Storelva, på en flat elveslette som bryter med det brattere
terrenget på denne siden av elven. Navnet opptrer ikke før 1723, og skal vise til eikja, en form for
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elvebåt. Gården var fra gammelt av en losseplass for varer fra Drammen, før disse ble fraktet videre
på landeveien for eventuell videre frakt over Hønefoss til Ådalselva mot Valdres. På tunet står 5
SEFRAK-registrerte bygninger fra 1800- og 1900-tallet. Dette er våningshus med sidebygning,
driftsbygning og to stabbur. Våningshuset er i sveitserstil mede flere arker og veranda. Tunet fremstår
med autentisitet, sett bort fra de to nyere bygningene nede ved elven. Veiene opp fra Eikli er også
kulturhistorisk interessante som gamle frakteveier.
På Østmoen, sør på Eikli, er det påvist 6 dyregraver fra jernalder-middelalder, samt en kullgrop, som
gjerne kan være en gjenbrukt dyregrav. På Eikli og Østmoen er det flere løsfunn, en øks fra
mellomneolittikum, ulike flintavslag, slagg og skjørbrent stein.

Figur 4-112. Eikli. De fire bygningene på tunet er SEFRAK-registrerte, bygningene ved elvebredden er
yngre (Blom pictometry).
Verdivurdering
Kraftledningen som går gjennom kulturmiljøet er ett av NVEs utvalgte kulturminner (landsverneplan). I
hver ende av miljøet ligger et gårdsmiljø. Sørumgårdene ligger i stor grad i opprinnelig kontekst, der
tunene ligger karakteristisk på et høybrekk i det lokale kulturlandskapet, men med E16 vel 150 meter
nord for gården. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende, og de eldste bygningene er i dårlige
tilstand. Flere av bygningene har likevel kulturhistorisk betydning. Eikli fremstår som mer autentisk, og
denne yngre gården har vært et knutepunkt for elvefrakt over Hønefoss. Den har også bevart flere
elementer med stor tidsdybde i nærmiljøet, som fangstgraver.
Kulturmiljøet vurderes til middels til stor kunnskapsverdi, liten til middels opplevelsesverdi, og middels
bruksverdi, samlet vurdert til middels verdi.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Figur 4-113. Kulturmiljø 25, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 26 Veienkroken
Dette kulturmiljøet nedenfor nyere bebyggelse på Veienkroken omfatter ulike automatisk fredete
kulturminner hvorav noen er fjernet og utgravd.
Beskrivelse
I den bratte skråningen nedenfor Veienkroken ligger det en automatisk fredet fangstgrop. Opp på
kanten har det tidligere ligget en gravhaug som er utgravd. Rundhaugen var klart markert. Rundt
haugen var det en svakt markert fotgrøft. Det går frem av kulturminnebasen Askeladden at haugen ble
utgravd av H. Jacobsen 1982 (ref. Askeladden). Det fremkom en grav fra yngre
romertid/folkevandringstid. Under haugen fantes et kulturlag med bla 2 flatehugde pilspisser av flint,
flintavslag, leirkarskår, brente bein og slagg.

Figur 4-114. Automatisk fredet fangstgrop ligger oppe i skogen. Uavklart lokalitet med bosetningsspor
ligger oppe på kanten ved bolighuset.
Verdivurdering
Fangstgropen ligger i tett skog i den bratte skråningen. Bolighus er bygd tett på i øst, gravhaugen er
utgravd og funnområdet under haugen ligger i dag like fremfor nye boliger og hager. Kulturminnene
ligger ikke lenger i opprinnelig kontekst. Kulturmiljøet har liten kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi
og er samlet vurdert til liten verdi.
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Figur 4-115. Kulturmiljø 26, detaljkart registreringer og verdi.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

166 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

167 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Kulturmiljø 27 Myrveien
Kulturmiljøet omfatter den sammensatte bebyggelsen nord og sør for Randsfjordbanen og Askveien.
Beskrivelse
Området ligger både på nord- og sørsiden av Randsfjordbanen og avgrenses i nord av
Ringveien/Myrveien og i sør av Bloms gate. Området har i dag en sammensatt bebyggelse, med
boliger fra omkring århundreskiftet og frem til i dag. Området ligger like utenfor den gamle kjøpstadens
grenser, i en slak skråning på sørsiden av Veienmoen i tidligere Norderhov. Bebyggelsen er
strukturert langs vegene og jernbanen. Ringveien er en gammel ferdselsåre, tegnet inn på gamle
millitærkart for Norderhov. Det samme gjelder antagelig Myrveiens vestre ende ned mot Askveien.
Området ble utparsellert til boligtomter omkring 1900. Arealene har i hovedsak ligget på Veien gård
(49/1), men også til Kvernbergsund (45/1).

Figur 4-116. Småhusbebyggelse langs Myrveien.

I området ligger det 26 SEFRAK-registrerte bygninger. Størsteparten av disse er datert til siste kvartal
av 1800-tallet og første kvartal av 1900-tallet. To hus helt vest i området, langsmed det historiske
vegfaret har svært liten grunnflate (ca. 50 m2). Et tredje er nylig revet. Begge de gjenværende husene
er ombygget med nye overflater og vinduer, noe som gjør dem vanskelig å tidfeste. Størrelsen tilsier
imidlertid at disse kan være eldre enn utparselleringen i området. Et fåtall av de SEFRAK-registrerte
husene har beholdt en historisk fasadeutforming. Disse ligger sør og øst i området.
Området fremstår i dag som et sammensatt boligområde med bygninger i sveitserstil, nyromantikk,
jugend, funkis og husbankhus. Enkelte hus er mye ombygd og påbygd. I senere tid har området blitt
fortettet med nye boliger, og noen steder er eldre hus revet for å gi plass til nye. Området ved
Myrveien/Ringveien kan oppfattes som en egen grend da det er atskilt fra Askveien av jernbanen.
Fyllingen som jernbanelinjen ligger på stenger av området mot sør.
Verdivurdering
Området er sammensatt av bygninger i med varierende alder og grad av autentisitet. Kulturmiljøet
fremstår som fragmentert og områdets utvikling og historie fremgår ikke lenger tydelig av
bygningsmassen. Enkelte hus har verneverdi, men miljøet som helhet vurderes til liten kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdi, samlet vurdert til liten verdi.
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Figur 4-117. Kulturmiljø 27, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 28 Teglverksveien
Sør for Hønefoss stasjon, i Teglverksveien, danner ulik boligbebyggelse tilknyttet Hønefoss Teglverk
et lite miljø.
Beskrivelse
Innenfor kulturmiljøet i Teglverksveien ligger det et bolighus (Teglverksveien 1) fra første del av 1900tallet og Teglstua (bolighus Teglverksveien 3) fra siste del av 1800-tallet. Teglverksveien 1 ble bygd
ca. 1900. Huset ble bygd som funksjonærbolig for Hønefoss Teglverk. Det er laftet med tilbygg i
bindingsverk. Opprinnelig firemannsbolig i to etasjer. Ombygd i 1960-årene; annen etasje revet. Huset
er i dag fullstendig ombygd. Teglverksveien 3 ble bygd ca. 1870. Det har vært direktørbolig for
Hønefoss Teglverk. En rekke ombygginger mellom 1930-årene og i 1978. Huset er helt uten
opprinnelig preg. Området rundt de SEFRAK-registrerte bygningene er preget av nyere
boligeiendommer.
Verdivurdering
Innenfor kulturmiljøet er det i dag bare enkeltbygninger med kulturhistorisk verdi. Kulturmiljøet har liten
kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdi, og er samlet vurdert til liten verdi.

Figur 4-118. Teglverksveien 3 og 1 (Blom pictometry).
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Figur 4-119. Kulturmiljø 28, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 29 Hønefoss
Kulturmiljøet omfatter den verneverdige bebyggelsen innenfor planområdet i Hønefoss sentrum.
Beskrivelse
Kulturmiljøet omfatter deler av sentrumsområdene på Sørsida i Hønefoss, fra Søndre torg i sør,
gjennom Stabells gate til Øya i nord. Kulturmiljøet berører deler av murbebyggelsen i sentrum som
Riksantikvaren har definert som NB!-området Jugendgårdene (NB!-registeret er nærmere beskrevet
under kap 2.4). Dette NB!-området er også inkludert blant 62 viktige områder for Buskeruds historie i
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Videre er flere av
bygningene SEFRAK-registrerte.
Hønefossen dannet grunnlaget for etableringen av Hønefoss. Kverndrift i Weighini fossa er kjent fra
1337, men kan være eldre (se kulturmiljø 32). Begna ble brukt til tømmerfløting og fossekraften ble tatt
i bruk omkring 1600 da de første sagene ble satt opp. Treforedlingsindustrien ble etter hvert en stor
næring og bidro til økonomiske oppgangstider på Hønefoss.
Handelsloven av 1842 opphevet Drammens monopol som handelssted, og handel ble en andre
hovednæring i Hønefoss som fikk status som kjøpstad. I 1852 fikk Hønefoss fikk offisiell bystatus, og
byen vokste under de økonomiske oppgangstidene på 1800-tallets andre halvdel av og utover på
1900-tallet.
Stabells gate, som går gjennom kulturmiljøet, ligger utenfor det rettlinjede og regulerte gatenettet og
må ha vært del av det eldste vegsystemet gjennom Hønefoss. Gata var det første området på sørsida
av Begna som ble bebygd omkring midten av 1700-tallet.
Søndre torv overtok for Nordre torv som tidligere hadde vært en sentral handelsplass før bystatusen.
Rundt Søndre torg ble det reist forretningsgårder, Wexhalgården (Søndre torv 4) kan tjene som
eksempel. Oppkalt etter kjøpmann Thorvald G. Waxhal, ble bygården reist 1887/1894 som en av de
første store forretningsgårdene på Hønefoss.

Figur 4-120. Utsnitt av Krums kart over Hønefoss 1888.
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Oppgangstid i Hønefoss sammenfaller med jugendstil-perioden og Hønefoss er en av få byer i Norge
der det ble bygd mange hus i denne stilen. Perioden sammenfaller også med lovpålagt murtvang i
norske byer, en følge av den store bybrannen i Ålesund. På Sørsida i Hønefoss ble murtvangen
praktisert i området vest for Kongens gate og nord for Owrens gate.
Beskrevet fra sør mot nord begynner kulturmiljøet med et område med SEFRAK-registrerte bygninger,
hovedsakelig i sveitserstil fra siste kvartal på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. De fleste bygningene
er oppført i tre, men her er også enkelte mindre murgårder i jugendstil. Bygningene i miljøet er godt
bevart, men deler av trehusbebyggelsen er endret ved omkledning av fasader og utskifting av vinduer.
Bygningenes hovedform og plassering bevitner likevel om deres alder og gjør miljøet som helhet godt
lesbart.

Figur 4-121. SEFRAK-registrerte bygninger sør i kulturmiljøet.

Figur 4-122. Stall fra 1800-tallet bak Grand hotell.
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Nordover i kulturmiljøet endrer bebyggelsen karakter. Handelsgårdene her er i hovedsak i tre etasjer i
mur med forretningslokaler i første etasje og nærings- eller boligareal i øvre etasjer. Stilmessig
strekker bygningene seg fra sveitserstilens trehusbebyggelse frem til moderne tid, men hovedvekten
av bygninger er fra jugendstilperioden. De fleste av handelsgårdene er godt bevarte og vitner om
oppføringsperiode med tidskarakteristiske stiltrekk.

Figur 4-123. Innenfor kulturmiljøet er det flere gode og godt bevarte eksempler på forretningsgårder i
Jugendstil. Grand hotell i Stabells gate 8 er en av dem. Hotellet ble oppført i 1913 og er tegnet av
arkitekt Magnus.
Nord i kulturmiljøet ligger Øya og Hønefoss Brug. Her, opprinnelig midt i fossen, var det tidligere små
øyer og knauser med boliger for dem som bodde ved sagbrukene i fossen. Tresliperiet Hønefoss Brug
ble anlagt i 1880. Etter få års drift ble bruket overtatt av Edward Lloyd Ltd i 1893 som utviklet det til
Norges største eksportsliperi (1909-1911). Bruket var i sterk vekst ved århundreskiftet og det vokste
frem mekaniske verksteder, snekkerfabrikk, sementstøperi, steinhuggeri m.m. i tilknytning til bruket.
Det ble også bygget et eget kraftverk som ga lokalene elektrisk belysning allerede i 1893. Kraftverket
ga også gatebelysningen i sentrum.
Bygningsmiljøet på Hønefoss bruk viser et spenn i arkitektoniske uttrykk som gjenspeiler denne
veksten og utviklingen. Arnemannsveien 7 og tresliperiets fasader mot Hønefoss bru, begge med
karakteristiske nybarokke jugendgavler er sjeldne og gode eksempler på industribebyggelse fra
perioden. Industribebyggelsen ligger som en utdypning av stilhistorien ved at bygningene ligger så tett
opp mot sentrumsgårdene i samme stil.
Verdivurdering
Hønefoss er et godt eksempel på en by som har oppstått som følge av industrietablering og senere
handelsknutepunkt. De historiske bygningsmiljøene ligger konsentrert i sentrum og nyere tilføyelser
innordner seg med volum og fasadeutforming. En hovedvekt av bygningene i kulturmiljøet har høy
grad av autentisitet. Mange har også høy arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet. Miljøet som fremstår
tydelig og helhetlig til tross for enkelte nyere tilføyelser. Den uvanlige utbredelsen av jugendbygninger
omfatter også godt bevarte industribygg av høy arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet. De nybarokke
jugendgavlene er blitt et symbol for Hønefoss. Kulturmiljøet har stor kunnskaps-, opplevelses- og
bruksverdi, og er samlet vurdert til stor verdi.
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Figur 4-124. Kulturmiljø 29, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 30 Hønefoss stasjon
Kulturmiljøet består av Hønefoss stasjon og Hønefoss Meieri, beliggende mellom Soknedalsveien og
skråningen på nordsiden av Veienmoen.
Beskrivelse
Som del av Randsfjordbanen ble Hønefoss stasjon bygget i 1867-68. I 1909 ble jernbanen videreført
til Bergen og i forbindelse med denne utbyggingen ble stasjonen flyttet vestover og ny
stasjonsbygning oppført. Den nye stasjonen åpnet i 1909 samtidig med jernbanebrua.
Stasjonsbygningen fra 1909 er en bygning i jugendstil, tegnet av arkitekt Peter Armin Due. Bygningen
har to etasjer med høyt valmtak og symmetriske fasader, buete vindusomramminger og to vindfang på
hver langside. Toalettbygning er tegnet av Harald Kaas og oppført i 1910 i samme stil. Stasjonsbygg
og toalettbygning har beholdt arkitektonisk uttrykk og hovedform er lite endret. En del detaljer er
likevel skiftet ut, som for eksempel vinduer og dører. Stasjonens interiør inneholder en del originale
detaljer, som trappehusenes rekkverk. Bygningene er nyrestaurert og tilpasset dagens situasjon.
Toalettbygningen har fungert som kontor og trallelager. I dag er det keramikkverksted i bygningen.

Figur 4-125. Hønefoss stasjon, stasjonsplatå. Stasjonsbygning fra 1909 og privet fra 1910.
Lengst vest på stasjonsområdet ligger lokstaller og godslagre. Snekkerverksted, lokstall og oljebu er
alle bygd i 1909. Smie fra 1910. Konduktørbygning, opprinnelig bygd som toalettbygning, er fra 1942.
Velferdshus og en bygning med kontor, verksted, lager og traktorstall er begge bygd i 1950-årene.
Nede ved Meieriet, nord for stasjonsområdet, står en bussgarasje. I Vinterroveien, sør for
stasjonsområdet, ligger fire tomannsboliger tilhørende jernbanemiljøet.

Figur 4-126. Lokomotivstallen og dreieskive (Wassum 2014:11).
Jernbanestasjonen har en fin beliggenhet ved vannspeilet ovenfor fossen. Stasjonen med
jernbanebrua er viktig i bybildet. Byggingen av Begna bru ved Hønefoss hørte til de største
utfordringene ved byggingen av Bergensbanen. Ved åpningen av Bergensbanen i 1909 var Begna bru
Norges lengste steinhvelvsbru. Brua er et praktfullt byggverk i granitt ovenfor fossen, bygd i
buekonstruksjon med ni spenn. Granittblokken midt på brua bærer innskriften «19-Haakon den 7de09».

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

176 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

Figur 4-127. Begna bru, Norges lengste steinhvelvsbru ved åpningen av Bergensbanen i 1909.
Hønefoss stasjon er vurdert i nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Det presiseres at
kulturminnene i Jernbaneverkets landsverneplan som ligger innenfor kulturmiljøet ikke er formelt
fredet, men at de er statlig listeført/ omfattet av sektorvern. Hønefoss stasjon er foreslått adm. vernet
og skal behandles som fredet (på sikt vurdert forskriftsfredet). I forbindelse med verneplanarbeidet er
det utarbeidet en egen kulturhistorisk evalueringsrapport for Hønefoss stasjon (Wassum, 2014).
Stasjonsbygning og privet er adm. vernet, og lyssetting av Begna bru og stasjonsbygningen skal
vurderes. På bakgrunn av evalueringsrapporten er det aktuelt med utvidet vern av stasjonsplatået og
Begna bru. Videre skal stasjonens plass i byplanen styrkes.
Utover de jernbanerelaterte minnene inkluderer dette kulturmiljøet enkelte bygninger på nordsiden av
anlegget. Ringerikes Meieribolag ble stiftet i 1879, syv år etter at jernbanestasjon åpnet i 1872. Driften
startet 10. mai 1880, i Hammerbrugate 9 på Nordsiden i Hønefoss. I 1913 ble det vedtatt å flytte
meieriet til en tomt ved Hønefoss stasjon. Det nye meieriet med lagerbygninger sto ferdig til bruk i
1914. Plasseringen tett opp mot jernbanen, med mulighetene det gav for transport av varer var et
fortrinn for virksomheten. Hønefoss Meieri hadde produksjon her frem til nedleggelsen i 1994.
Bygningene fra meieridriften er oppført i mur med arkitektoniske uttrykk fra tiden de er oppført.
Progresjon og utvidelser er dermed lesbart i anlegget og står i sammenheng med jernbanemiljøet.
Verdivurdering
I landsverneplan for Jernbanen er stasjonsbygning og toalettbygg underlagt administrativt vern. I
evalueringsrapporten beskrives Hønefoss stasjonsbygning og privétbygning med arkitekturhistorisk
verdi som kilde til kunnskap om endringer og tendenser i arkitekturen i siste halvdel av 1800-tallet og
som en viktig del av produksjonen til en av de mest sentrale arkitektene i Norge i denne perioden.
Bygningen er med på å vise bredden, variasjonen og kvaliteten i bygningsmassen til jernbanen. I
tillegg fremheves jernbanebrua som viktig og stasjonsplatået som aktuelt for utvidet vern.
Stasjonsbygning og privet inngår også i en større sammenheng. Hønefoss stasjon fremstår som et
helhetlig jernbanemiljø fra begynnelsen av 1900-tallet. Selv om øvrige enkeltbygg har lavere
egenverdi som verneobjekter er det samlede miljøet interessant. Her er hus for gods og
kundebehandling, samt tidstypiske støtte og driftsfunksjoner for jernbanedriften, som smie og
snekkerverksted representert. Det helhetlige miljøet støtter opp under stasjonsbygget og privetbygget
og tegner et helhetlig tidsbilde av Bergensbanens historie. Jernbanebrua over Ådalselva var et av de
mest markante byggverkene i Hønefoss på begynnelsen av 1900-tallet, bygget for den nye
strekningen Hønefoss – Roa som del av den da nyanlagte Bergensbanen. Brua ble, og er fortsatt, et
sentralt og viktig landemerke i Hønefoss.
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Hønefoss meieri er utvidet og modernisert en rekke ganger. Selv om bygningene har gjennomgått
endringer er anlegget et godt eksempel på næringsmiddelindustrien og den profesjonaliseringen som
skjedde i melkeforedling på begynnelsen av 1900-tallet. Anlegget ble lagt ved siden av
jernbanestasjonen for transportformål, og faller naturlig sammen med dette kulturmiljøet.
Kulturmiljøet som helhet representerer en sentral epoke i landets jernbaneutbygging, og samtidig en
sentral epoke i Hønefoss byutvikling og den lokale industri- og samferdselshistorien. Kulturmiljøet
vurderes til middels til stor opplevelsesverdi, og stor kunnskaps- og bruksverdi. Kulturmiljøet er samlet
vurdert til stor verdi.

Figur 4-128. Skisse over verneverdige bygninger på Hønefoss Stasjon. Fra nasjonal verneplan for
kulturminner i jernbanen, evalueringsrapport.

Figur 4-129. Stasjonsbygning ca 1925 og Begna bru trolig rundt 1900 (Wassum 2014:22, 12).
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Figur 4-130. Kulturmiljø 30, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 31 Soknedalsveien
Kulturmiljøet dekker et forskriftsfredet vegminne i Hønefoss, og strekker seg fra Hønefoss stasjon til
Veien.
Beskrivelse
Kulturmiljøet består av objekt nr. 228 i Statens vegvesens landsverneplan. Det forskriftsfredete
vegminnet strekker seg fra Hønefoss stasjon langs tidligere Rv 7 til Veien med arm til Veien skole.
Gangvegen følger i hovedsak kjørevegen, men er enkelte steder lagt et stykke fra denne. Gang- og
sykkelvegen går på bru over kjørevegen og gjennom flere kulverter med standard utforming av
korrugerte stålrør. Området er preget av mye vegetasjon, og varierer fra spredt til tettere bebyggelse.
Veganlegget består av følgende enkeltminner: Soknedalsveien gang- og sykkelveg, strekningen
Hønefoss stasjon – Veien, bygd 1971, tre korrugerte stålrør i fylling (1971), og bjelkebru i stål, 1973.
Dette var hovedvegen til Hallingdal fra midten av 1800-tallet til 1983 da den ble avløst av nåværende
E16. Ved økende biltrafikk utover 1960-tallet ble det behov for separat gangveg langs riksvegen,
spesielt av hensyn til skolebarna. Dette anlegget markerer en endring i oppfatning av ansvar og
forpliktelser overfor gående og syklende, og er dermed del av etatens organisasjons- og sosialhistorie.
Dette ble den første gang- og sykkelvegen bygd etter profesjonell planlegging i Buskerud. Byggingen
ble finansiert gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen. Anlegget er et tidlig
eksempel på gang- og sykkelveg i Norge med tidstypiske løsninger preget av enkel utforming.
Prosjektet ble på flere måter normgivende for den videre utbyggingen av sykkelveger. Det ble bl.a.
etablert rutiner for grunnerverv, vedlikehold og tekniske løsninger som hadde betydning de neste 25
år, ikke bare i Buskerud, men på landsbasis. Anlegget kan derfor stå som eksempel for første del av
gang- og sykkelvegutbyggingen i Norge.
Den forskriftsfredete gang- og sykkelvegen slutter tidligere enn det som er registrert og vist i
Askeladden. Fredningen av gang- og sykkelvegen slutter vis a vis trafikkdeler i Hoffsfossveien.
Verdivurdering
Anlegget er et tidlig eksempel på gang- og sykkelveg i Norge med tidstypiske løsninger preget av
enkel utforming. Kulturmiljøet har middels til stor kunnskapsverdi, og stor opplevelses- og bruksverdi,
samlet vurdert til stor verdi.

Figur 4-131. Forskriftfredet sykkelveg, legg merke til tunnel i stålrør under brokonstruksjon (Statens
vegvesen 2002:233).
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Figur 4-132. Kulturmiljø 31, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 32 Ve
Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer ble det påvist strukturer under dyrkamark sør for
bebyggelsen rundt Norderhovhjemmet, i triangelet mellom denne, E16 og jernbanen. Dette området
ligger under den tidligere gården Ve, trolig urgården i området.
Beskrivelse
På marken sør for Tryms vei, mellom denne og Soknedalsveien (Rv7 og E16), ble det det påvist
automatisk fredete kulturminner gjennom Buskerud fylkeskommunes registreringer i 2017 (ID 232408
og 232411). Funnene er strukturer under markoverflaten og omfatter spor av 2 graver fra romertid, og
to fotgrøfter til gravhauger fra samme periode. Et ildsted mellom de to fotgrøftene er generelt datert til
eldre jernalder. Det er funnet spor av ytterligere en grav, denne skiller seg fra de andre både i
utforming og datering. Graven er fra merovingertid, omgitt av fire stolpehull, omsluttet av en voll. Om
disse elementene har inngått i en form for gravhaugkonstruksjon, eller representerer en mer uvanlig
form for konstruksjon, lar seg ikke slutte ut fra opplysningene i Askeladden. Et stykke nord for de
andre funnene er det påvist en kokegrop, også fra romertid.
Funnene er gjort på dyrkamark under den tidlige gården Ve. Gården ble kjøpt av Norderhov
herredskommune i 1887 for bruk som Ve gamlehjem. I 1922 ble det bygget aldershjem her, etter hvert
kjent som Norderhov Gamlehjem, Norderhovhjemmet. Området rundt ble bygget ut som det første
større boligfeltet i Ringerike utover Hønefoss, og utgjør i dag nedre del av Heradsbygda.
I dag er Norderhovhjemmet det gjenværende minnet etter Ve, men denne gården var antagelig
urgården i området, trolig etablert før vår tidsregning, kanskje helt tilbake til bronsealderen. Navnet
henspiller på hellig plass, og de omliggende gårdene er skilt ut fra denne allerede i svært gammel tid.
Dette antydes i navnet ved gårdene Veien og Veksal, men også storgårdene Oppen, Hallum, Follum
og Sørum-gårdene (KM 25) har trolig sprunger ut fra Ve. Ve og Veien har utgjort sentrum i et
maktsenter eller høvdingdømme i store deler av jernalderen. Dette er nærmere beskrevet i kap 3 og
under kulturmiljø 33.
Verdivurdering
Kulturminnene er automatisk fredet, og har stor kunnskapsverdi. Strukturene har sammenheng med
kulturmiljø 33 og føyer seg inn i det generelle bildet av området like nordvest for Hønefoss som et
sentrum i forhistorisk tid. Ettersom kulturminnene ligger under marken og er delt fra Veienmiljøet av
E16, er den opplevelsesmessige sammenhengen borte, og miljøet er i denne utredningen skilt ut som
eget kulturmiljø. Området hvor strukturene ligger er veldig forstyrret og i liten grad intakt.
Opplevelsesverdi og bruksverdi er liten, men sammenhengen med kulturminnene på Veien må
tillegges stor vekt. Kulturmiljøet vurderes derfor samlet til middels verdi.

Figur 4-133. Tunet på Ve, og våningshuset, som fungerte som pleiehjem fra 1887 (Steinhamar 1914:
455, 461).
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Figur 4-134. Bygninger på Ve, trolig et klyngetun, avmerket på kart fra 1827. Tunet utgjør i dag
boligbebyggelse i nedre Heradsbygda (Kartverket, Norges geografiske oppmåling: Rektangelmåling
19B 6: Buskerud).
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Figur 4-135. Kulturmiljø 32, detaljkart registreringer og verdi.
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Kulturmiljø 33 Veien kulturminnepark
Kulturmiljøet omfatter Veien kulturminnepark og omliggende kulturmiljø på Bråten og Veien gård,
nordvest for Hønefoss sentrum. Kulturmiljøet består av det kjente gravfeltet, bosetningsspor og det
rekonstruerte langhuset på Veien, som i dag utgjør kulturminneparken. Videre omfatter miljøet de to
tunene på Veien gård som er en av de gamle storgårdene på Hønefoss, men også noe yngre
bebyggelse. Innenfor dette miljøet er det påvist ytterligere automatisk fredete kulturminner gjennom
Buskerud fylkeskommunes registeringer i 2017.
Beskrivelse
Gravfeltet og kulturminneparken. Gravfeltet på Veien er et av de største på Østlandet med over 150
gravminner bevart. Det opprinnelige antallet har trolig vært over 200. Arkeologen Oluf Rygh gravde ut
87 gravhauger i området på slutten av 1800-tallet, i senere tid er det gjort utstrakte arkeologiske
undersøkelser. På markene rundt gravhaugene er det også påvist branngravfelt fra bronsealderen,
samt yngre flatmarksgraver. Antall graver uten markering er estimert til omkring 600. Gravminnene i
miljøet skriver seg fra 1000 f.Kr. i yngre bronsealder til slutten av vikingtiden, altså over en periode på
2000 år.
Det er avdekket tufter etter fire store langhus fra eldre jernalder på den markante høyderyggen
sørvest for gravfeltet, alle mer enn 40 meter lange. Husene har avløst hverandre over en periode på
400-500 år fra 100 f.Kr. – 500 e.Kr. Det lengste huset, 47 meter langt, er rekonstruert på stedet.
Husenes lengde og spesielle konstruksjonsdetaljer føyer seg inn blant høvdinggårdene i Skandinavia.
Gravfeltet med det rekonstruerte langhuset er i dag forvaltet som kulturminnepark.
Veien er et tidlig maktsenter med kontakter til Kontinentet, noe som også vises i det arkeologiske
funnmaterialet. Plasseringen er strategisk i forhold til ferdsel og vareutveksling med dalene innenfor
og gode transportforbindelser over Tyrifjorden til Drammensfjorden i Hokksund og Lier og videre
sørover.

Figur 4-136. Utsnitt av kart over utgravninger ved Veien. Illustrasjon fra boken Møter på Veien –
kultplass gjennom 1500 år av Lil Gustafson (2016).
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Figur 4-137. Inne på gravfeltet på Veien. Det ligger tett med små og store gravhauger på feltet.
Rekonstruert langhus ute på kanten av gravfeltet mot dagens E16. Gravfeltet ligger for det meste i
skogen, men opplevingssenteret (rekonstruksjoner/ bosetningsspor) og visningssenteret ligger frem
på kanten med vidt utsyn over kulturlandskapet mot Sørum.

Figur 4-138. Kongshaugen til venstre og Dronninghaugen frem mot dagens avkjøring fra E16 i
Veienkrysset.

Figur 4-139. Ulike funn fra Veienkomplekset. Øverst til venstre et rekonstruert drikkehorn, under en
liten bronsevekt fra sen romertid, og den eldste funnet her i landet. Bruken har trolig vært knyttet til
administrativ utøvelse, som bøtelegging, fremfor handel. Hengesmykket er laget av en solidus, en
romersk gullmynt. Det er funnet 6 solidi i Skandinavia, to av dem i Norge, denne er preget av
Konstantin den store (306-337). I midten sees skjoldbule og spydspisser, lengst til høyre beslag til en
sverdslire. Alle gjenstander fra eldre jernalder (Foto: Oldsakssamlingen).
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Arkeologiske registeringer 2017. Gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer i 2017 ble det
påvist 11 fotgrøfter ved hjelp av georadar. Disse sporene av gravhauger er under flatmark, i nordkant
av det eksisterende gravfeltet, mellom dette og Soknedalsveien og avkjøring til E16. Fredningssonen
for gravfeltet, ID 71137, er nå utvidet og omfatter disse 11 gravene.
På vestsiden av gravfeltet, ble det påvist dyrkingsspor fra merovingertid, over en flate på et halvt mål.
Lokaliteten er registret som ID 232605.
På Veien gård ble tre storhauger gravd ut på første halvdel av 1800-tallet. En av disse lå antagelig i
det som i dag er hage på Veien øvre. Dette ble ikke utført av arkeologer, og ga begrenset kunnskap
for ettertiden. Haugene indikerte imidlertid funnpotensialet også nord for det kjente gravfeltet, og
gjennom Buskerud fylkeskommunes registeringer er det gjort en rekke nye funn nordvest for tunene
på Veien gård. Det ble påvist 52 strukturer inndelt til 3 aktivitetsområder: kokegropsfelt,
verksted/produksjonsområde og mulig hus med ildsted/kokegrop. 21 av strukturene er kokegroper,
mange av dem av anselig størrelse, som 2 x 3 meter, trolig fra tilberedelse av mat til større
folkemengder. I verksteds/ produksjonsområdet er en ovn det viktigste funnet. En rekke mindre groper
kan være utkast av kull eller rester av stolpehull, en husstruktur synes ikke endelig kartlagt. Syv
strukturer, deriblant ovnen, er nærmere datert til romertid, øvrige dateringer er fra jernalder. Funnene
føyer seg inn i bildet av Veien som et sentralsted i eldre jernalder. Disse strukturene er samlet under
ID 231930 i Askeladden, en enkeltliggende kullgrop i nord har ID 231889.
Veien gård og nyere tids bebyggelse. Den opprinnelige urgården i området har trolig vært gården
Ve (KM 32) fra før vår tidsregning, kanskje helt tilbake til bronsealderen. Fra Ve har de omliggende
gamle gårdene sprunget ut og flere av gårdsnavnene rundt dette miljøet har navn som vitner om at
dette har vært et sentralsted i eldre jernalder.
Veien gård er en av disse, og ligger like nord for kulturminneparken, skilt av Soknedalsveien (Fv35).
Som ferdselsåre er trolig denne delen av Soknedalsveien svært gammel. Navnet Veien, av Vevin, er
trolig et –vin-navn, og antyder at gården kan være fra eldre jernalder, i århundrene etter vår
tidsregning. Veien gård kan kanskje sees som en kontinuitet fra langhusene i kulturminneparken. Som
nevnt har imidlertid trolig både Veien gård og gravminnene i kulturminneparken sin opprinnelse i en
enda eldre urgård, Ve, trolig gården Ve hvor Norderhovhjemmet nå ligger, altså like mot nordvest. De
eldste funnene på Veien, gravene fra bronsealderen, er trolig etablert under Ve, før veien ble gård.
Veien representerer dermed kontinuiteten fra urgården Ve og har trolig vært en viktig del av denne.
Veien gård nevnes i Kongesagaene som sete for baglerhøvdingen Filippus av Veien, og omtales i et
dokument fra 1337 som Væighini. Dette dokumentet omhandler vedlikehold av mølle i Weighini fossa,
og peker frem mot det senere navnet Weiefoss, som tidvis ble brukt om Hønefoss.
Veien gård er i dag to gårdsbruk. Veien Nedre (49/1) ligger i fallende terreng langsmed
Hallumdalsveien. I tunet ligger to SEFRAK-registrerte bygninger, et stabbur fra tidlig på 1900-tallet og
driftsbygningen fra samme tid. Drengstua skal ifølge Norske Gårdsbruk være oppført 1932.
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Figur 4-140. Veien øvre og nedre (Heftet Ringerike, årgang 1979).
Veien Øvre (49/4) ble fradelt hovedbruket i 1822. I tunet ligger det tre SEFRAK-registrerte bygninger.
Drengstua er det eldste huset i tunet, oppført ca 1860. Bygningen er på ett tidspunkt kledd om med
tømmermannspanel og har fått moderne vinduer i empire-stil. Stabburet fra siste kvartal på 1800-tallet
er en laftet bygning med klokketårn og to rom med separate dører mot tunet. Overetasjen er ett rom
og veggene er ikke kraget ut over første etasje. Utformingen er tradisjonell for perioden og området,
men den røde dekoren som knytter sammen døromramming med vindusomramming og
bærekonstruksjon for klokketårnet er mer uvanlig. På eiendommen står også en dukkestue fra slutten
av 1800-tallet. Våningshuset er i Ringerike kommunes kartgrunnlag oppført med datering tredje
kvartal 1900-tall. Bygningen har samme plassering og hovedform som sveitserstilbygget synlig på
skråfoto fra 1970-tallet. Det kan være en svært ombygget eldre sveitserbygning eller en ny bolig, men
husets tradisjonelle formspråk glir godt inn i miljøet. Driftsbygningen er en tradisjonell enhetslåve med
deler av første etasje i pusset teglmur bygget i 1937. Låven danner en definert vegg i tunet.

Figur 4-141. Veien Øvre, Drengstue fra ca. 1860, stabbur og våningshus antakelig fra ca. 1880.
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I dette miljøet ligger også Veien skole fra siste halvdel av 1800-tallet med tilhørende stabbur. Disse to
bygningene inngår i dag i Veien barnehage. Helt sør i kulturmiljøet er gårdstunet på Branddalen
inkludert, med våningshus, driftsbygning og stabbur fra tiden før og etter forrige århundreskifte.

Figur 4-142. Visningssenteret i Veien kulturminnepark til venstre. Til høyre gårdstunet i Branddalen
med autentisk bygningsmiljø fra siste del av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.
Verdivurdering
Miljøet representerer de eldste og mest omfattende sporene av den opprinnelige sentralgården i
området, og har vært et regionalt senter i forhistorisk tid. Kulturmiljøet på Veien må sees i
sammenheng ulike andre kulturminner og -miljøer i området, bl.a. to bygdeborger på Oppen, og de
nylig påviste funnene i kulturmiljø 32. kulturmiljøet kan også sies å danne et utgangspunkt for flere av
de omliggende kulturmiljø, som kulturmiljø 25, Sørum og kulturmiljø 29, Hønefoss.
Veien er et av de mest betydningsfulle forhistoriske stedene i Buskerud. Kunnskapsgrunnlaget som
arkeologer gjennom 150 år har gravd frem om det tidlige maktsenteret med gravfeltet og gården med
minst fire generasjoner av store langhus er unikt i fylket, og sjeldent i nasjonal sammenheng. Dette
kunnskapsgrunnlaget er ytterligere utvidet gjennom nye arkeologiske registeringer i 2017.
Veien gård er en av storgårdene i området, og må ses i sammenheng med det store gravfeltet på
Veien. Gårdstunene har flere bygg med av kulturhistorisk verdi i helhetlig miljø med kulturlandskap
rundt.
Kulturmiljøet omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet etter kulturminneloven.
Veien kulturminnepark, del av Buskerudmuseet, holder til på Veien. Veien ble valgt til 1000-årssted for
Buskerud. Veien og Oppen (bygdeborger) er også et av 62 utvalgte kulturmiljø av spesiell betydning
for fylket, i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027. Miljøet
har stor tidsdybde og gårdene har viktig identitetsverdi som forankrer fortidens historie til dagens
situasjon. Kulturmiljøet har stor opplevelses- bruks- og kunnskapsverdi. Kulturmiljøet er vurdert til stor
verdi.

Figur 4-143. Kulturlandskapet sett fra Dronninghaugen mot dagens E16 og Vekrysset. Sørum Nordre
lengst bak.
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Oppsummering verdier Prestemoen - Veien / Hønefoss

Tabell 4-21 Verdisatte delområder på strekningen.
Nr
Navn
Beskrivelse
delområde
KM24 Dal /
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Gårdstun.
Madsplassen
Husmannsplasser. Verneverdige bygninger.
KM25 Sørum
Automatisk fredete kulturminner. Kulturhistorisk
jordbrukslandskap. Gårdstun. NVE utvalgte
kulturminner – kraftlinje og master.
KM26 Veienkroken
Fangstgrop. Uavklart funnlokalitet. Gjenstandsfunn fra
steinalder fremkommet ved utgraving av gravhaug.
KM27 Myrveien
Kulturhistorisk bygningsmiljø på begge sider av
jernbanen. Småhusbebyggelse.
KM28 Teglverksveien Bolighus med kulturhistorisk verdi.
Funksjonærboliger/arbeiderboliger.
KM29 Hønefoss
Hønefoss sentrum. Jugendgårdene. Nasjonale
interesser i by. Verneverdig kvartal (trehusbebyggelse).
Stall, Grand hotel.
KM30 Hønefoss
Verneliste, Nasjonal verneplan, Jernbaneverket.
stasjon
Randsfjordbanen. Stasjonsområdet – Hønefoss stasjon
– har kulturhistoriske verdier som må tas hensyn til. Den
eldste bygningsmassen (SEFRAK), stasjonsplatået og
Begna bru størst verneverdi.
KM31 Soknedalsveien Gang/sykkelveg, Hønefoss (Rv 35, tidl. fv. 174,
Soknedalsveien). Forskriftsfredet veganlegg. Statens
vegvesen, Nasjonal verneplan (228). Veg, bru og
kulverter.
KM32 Ve
Automatisk fredete kulturminner under markoverflaten.
Gårdsmiljøet fra urgården Ve er tapt
KM33 Veien
På Veien ligger et av de største gravfeltene på
kulturminnepark Østlandet med over 120 gravhauger, med Veien gård
som kan spores i skriftlige kilder tilbake til 1200-tallet.
Gravfeltet er i dag forvaltet som kulturminnepark. På
høyderyggen sørvest for gravfeltet er det gravd ut tre
langhus fra eldre jernalder (100 f.Kr. – 500 e.Kr.). Det
lengste huset er rekonstruert på stedet hvor det sto.
Både de store langhusene på Veien, gravgodset i
enkelte av gravhaugene og flere av gårdsnavnene rundt
dette kulturmiljøet har navn som vitner om at dette har
vært et sentralsted i eldre jernalder. Dronninghaugen,
Kongshaugen. Gårdstun. Verneverdig bygningsmiljø.
Veien skole fra andre halvdel av 1800-tallet.
Kulturhistorisk jordbrukslandskap. Ytterligere funn
gjennom Buskerud fylkeskommunes arkeologiske
registeringer i 2017.

Verdi
Liten verdi
Middels verdi

Liten verdi
Liten verdi
Liten verdi
Stor verdi

Stor verdi

Stor verdi

Middels verdi
Stor verdi
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Figur 4-145. Verdikart (temakart) kulturminner og kulturmiljø Prestemoen - Veien / Hønefoss.
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4.6.3 Konsekvenser
Omfangsvurdering og konsekvenskarakteristikk.
Tabell 4-22 Omfang og konsekvens Prestemoen - Veien / Hønefoss.
Delområde Verdi
Omfangsbeskrivelse
KM24
Dal / Madsplassen

Liten

Veg og bane, samt kryssområdet som knytter seg til
eksisterende infrastruktur i nord, ligger hovedsakelig
inne i skogkledd terreng uten registrerte
kulturminneverdier. De kulturhistoriske verdiene er i
hovedsak knyttet til gårdsbrukene Madsplassen og Dal
(Søndre, Nordre og Nedre). Her er det SEFRAKregistrert bygningsmiljø fra nyere tid og tilhørende
kulturhistorisk jordbrukslandskap. Dette er opprinnelig
husmannsplasser. Ingen registrerte
kulturminnelokaliteter kommer i direkte konflikt med
alternativene, men tiltaket får nærføring til
kulturminneverdiene i området. De negative
konsekvensene er knyttet til visuell påvirkning og støy,
samt at sammenhengene i det kulturhistoriske
jordbrukslandskapet knyttet til de opprinnelige
husmannsplassene blir noe mer oppdelt.

Konsekvens
Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM25
Sørum

Middels

Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet på Sørum der
også en kraftledning og master som er blant NVE`s
utvalgte kulturminner inngår. Veg, bane og
hensettingsområdet på Tolpinrud griper delvis inn i
kraftledningstraseen og mastepunkt på denne.
Kraftledningen blir lagt om og mastepunkt flyttet som
følge av tiltaket fra Storelva/Eikli og frem til Ringerike
transformatorstasjon. Fjerning av de originale
englemastene er et tap for kulturmiljøet. Ny
kraftledningstrase blir lagt lenger unna tunene på Eikli, til
skogsområdet sørvest for tunene. Ny kraftledningstrase
får noe mer nærføring til en rekke med automatisk
fredete fangstanlegg og et kullfremstillingsanlegg som
ligger på denne moen. Av de fire nyregistrerte
kulturminnelokalitetene under markoverflaten på Sørum
blir to (ID 232335 og 232343) berørt av tiltaket, og
ødelagt. Visuelt vil det samlede tiltaket (veg, bane
hensettingsområde og ny kraftledningstrase) gi betydelig
negativ visuell innvirkning på Sørumgårdene og
Eikligårdene med verneverdig bebyggelse, tilhørende
kulturhistorisk jordbrukslandskap og automatisk fredete
kulturminnelokaliteter. Også støy vil ha negativ
innvirkning på kulturmiljøet. Samlet blir kulturmiljøet
forringet som følge av tiltaket.

Middels
negativ
konsekvens
(--)

Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
KM26
Veienkroken

Liten

Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet på Veienkroken.
En kulturminnelokalitet (ID 33314) med vernetype fjernet
(aut. fredet) blir berørt av tiltaket. Dette er løsfunn fra
steinalder/bronsealder som fremkommet under en
gravhaug fra jernalderen. Gravhaugen ble utgravd i
1982. En fangstgrop (ID 133174) er registrert i skogen
litt lenger nord i kulturmiljøet. Denne blir visuelt påvirket

Ubetydelig til
liten negativ
konsekvens
(0/-)

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport kulturminner og
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

193 av 204
FRE-00-A-26230
02A
09.02.2018

av tiltaket. Vurderingen av omfang for kulturmiljøet må
ses i lys av eksisterende bane i området, samt
nærliggende boligfelt med hager, og at det mest berørte
kulturminnet tidligere er utgravd.
Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig til lite negativt
omfang.
KM27
Myrveien

Liten

Tiltaket (bane) berører ikke kulturminneverdier innenfor
kulturmiljøet direkte. Sammenhengene i kulturmiljøet blir
i liten grad påvirket negativt. I tiltaket blir sporet skiftet ut
og det blir noe arealutvidelse inn mot bygningsmiljøet i
sørvestre del av kulturmiljøet. Omfanget må ses i lys av
eksisterende spor langs Myrveien.

Ubetydelig
konsekvens
(0)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM28
Teglverksveien

Liten

Tiltaket (bane) berører ikke kulturminneverdier innenfor
kulturmiljøet direkte. Sammenhengene innenfor kulturmiljøet blir i liten grad påvirket negativt. Tiltaket medfører
større arealinngrep nord og vest for kulturmiljøet. Den
kulturhistoriske sammenhengen mellom kulturmiljøer blir
noe redusert. Omfanget må ses i lys av eksisterende
spor og nyere boligutbygging i området.

Ubetydelig
konsekvens
(0)

Tiltaket er vurdert til å ha intet til lite negativt omfang.
KM29
Hønefoss

Stor

Tiltaket griper inn i deler av kulturmiljøet på Hønefoss,
der Jugendgårdene inngår (Riksantikvarens «Nasjonale
interesser i by»). Det verneverdige kvartalet med
trehusbebyggelse vest for St Olavs gate og Flattums
gate blir i liten grad påvirket av tiltaket, etter som det i
denne delen av kulturmiljøet ikke blir arealutvidelse.
Dette gjelder også den gamle stallen til Grand hotell som
ligger nær eksisterende jernbanespor like vest for
hotellet. Nordre del av kulturmiljøet blir negativt visuelt
påvirket av arealutvidelse (flere spor) inn mot Hønefoss
stasjon og veg, men verneverdige bygninger innenfor
kulturmiljøet blir ikke direkte berørt. I
omfangsvurderingen er det lagt til grunn at ingen
bygninger innenfor kulturmiljøet blir revet.

Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM30
Hønefoss
stasjon

Stor

Tiltakene innenfor kulturmiljøet på Hønefoss stasjon vil
medføre at de fleste av de kulturhistoriske bygningene i
stasjonsområdet rives og tas ut av sin opprinnelige
sammenheng. Bygningene på Hønefoss stasjon utgjør
et autentisk og sammenhengende stasjonsmiljø knyttet
til åpningen av Bergensbanen. Eksisterende verneverdig
bygningsmasse innenfor areal regulert til baneformål er
forutsatt revet eller flyttet. Unntak er deler av den gamle
lokstallen, samt stasjonsbygningen som planlegges
opprettholdt og som knyttes opp mot atkomsten til ny
stasjon. Stasjonsbygningen, privetbygningen (trallehus),
sammen med plattform og Begna bru, er vurdert til
særlig høy verneverdi i JBV evalueringsrapport for
Hønefoss stasjon (behandles som forskriftsfredet).
Tiltaket medfører at følgende bygninger blir revet:
privetbygningen, skiftehytten, godshus, lokstall (delvis),

Stor til meget
stor negativ
konsekvens
(---/----)
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snekkerverksted, smie og bussgarasjen. Begna bru må
antas å få redusert autentisitet som følge av tiltaket (nytt
stasjonsområde). Sammenhengen mellom stasjonsbygningen, plattform og Begna bru blir forringet/ødelagt.
Opplevelsesverdi tilført stasjonsområdet av Norsk
samferdselshistorisk senter går også tapt.
Rivning av bygninger innenfor kulturmiljøet Hønefoss
stasjon medfører at kulturmiljøet blir sterkt forringet og i
stor grad ødelagt. Selv om meieriet og andre bygninger
på meieritomten og tomannsboligene i Vinterroveien
ikke blir direkte berørt av tiltak, reduserer dette i liten
grad det negative omfanget.
Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang.
KM31
Soknedalsveien

Stor

Den forskriftsfredete gang-/sykkelvegen langs
Soknedalsveien (Rv. 35, tidl. fv. 174) blir i liten grad
berørt av tiltak. Både veg, bru og kulverter er fredet.
Tiltak i reguleringsplanen berører en kort del av østre
ende av gang- og sykkelvegen, ved krysset
Arnemannsveien og Soknedalsveien. Den
forskriftsfredete gang- og sykkelvegen slutter tidligere
enn det som er registrert og vist i Askeladden.
Fredningen av gang- og sykkelvegen slutter vis a vis
trafikkdeler i Hoffsfossveien. Inngrepet berører mindre
del av vegen.

Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
KM32
Ve

Middels

Gravfelt (ID 232408) og kokegrop (ID 232411) ligger
under markoverflaten og blir ikke direkte berørt av
planlagte tiltak. Planlagt nytt stasjonsområde på Ve,
med parkering og tilkomstveg, blir liggende framfor
lokaliteten i sør og øst. Dette gir en liten negativ visuell
påvirkning på kulturlandskap og kulturmiljø.

Liten negativ
konsekvens
(-)

Tiltaket vurderes til lite negativt omfang.
KM33
Veien
kulturminne
-park

Stor

På Veien ligger et av de største gravfeltene på Østlandet
med over 150 gravhauger. Tiltaket berører ikke kulturminner innenfor kulturmiljøet direkte, ut over et nylig
registrert bosetnings- og aktivitetsområde (ID 231930)
like nord for Veien gård. Ny tilkomstveg til Veien gård vil
gå langs og delvis inn på lokaliteten, men berører ikke
registrerte strukturer (enkeltminner) direkte. Gravfeltet er
i dag forvaltet som kulturminnepark. På høyderyggen
sørvest for gravfeltet er et jernalderhus rekonstruert på
stedet hvor det opprinnelig sto. Det er vidt utsyn både
mot sør og vest fra gravfeltet og formidlingsområdet.
Tiltaket med nytt veganlegg, bane, stasjonsområde og
kryssområde på Ve og Veien blir et visuelt dominerende
anlegg sett fra Veien kulturminnepark. Deler av det
kulturhistoriske jordbrukslandskapet rundt gravfeltet på
Veien blir ytterligere nedbygd. Eksisterende privat
landbruksveg mellom Veien kulturminnepark og det
autentiske tunet fra siste del av 1800-tallet i Branddalen,
oppgraderes til kommunal standard. Ut over lokalvegen
kommer tiltaket i liten grad nærmere kulturmiljøet enn
eksisterende anlegg, men den dominerende visuelle

Middels
negativ
konsekvens
(--)
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effekten vil ha negativ innvirkning på kulturminneverdiene og opplevelsen av disse. Ved Dronninghaugen
vil avkjøringsrampen opp mot ny rundkjøring ikke
medføre større arealinngrep enn i dag. Kjøremønsteret
blir her endret slik at trafikken går i en retning, og ikke i
begge retninger som i dag. Dronninghaugen får en noe
større buffersone enn tidligere. Ny rundkjøring på Veien
berører ikke kulturmiljøet direkte, men det blir et mer
visuelt dominerende veganlegg tett på kulturmiljøet og
gravhaugene i denne delen av gravfeltet. Bygningene på
Veien gård blir ikke direkte berørt av tiltaket, men
rundkjøring og ny påkjøringsrampe til E16 vest for
gården griper inn i det kulturhistoriske
jordbrukslandskapet rundt gårdstunet.
Tiltaket må ses i lys av eksisterende veganlegg og
jernbane i området. Den store løebygningen danner en
buffer mellom veganlegget og resten av tunområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.

Tabell 4-23 Oppsummering av konsekvenser i delområder.
Delområde
Registreringskategori

Konsekvens

KM24
Dal / Madsplassen
KM25
Sørum/ Eikeli

Gårdsmiljøer.

Liten negativ konsekvens
(-)

Automatisk fredete kulturminner. Gårdsmiljøer.
Kulturlandskap. Teknisk/industrielle kulturmiljøer.

KM26
Veien-kroken

Automatisk fredete kulturminner.

Middels negativ
konsekvens
(--)
Ubetydelig til liten negativ
konsekvens
(0/-)
Ubetydelig konsekvens
(0)
Ubetydelig konsekvens
(0)
Liten negativ konsekvens
(-)
Stor til meget stor negativ
konsekvens
(---/----)
Liten negativ konsekvens
(-)
Liten negativ konsekvens
(-)
Middels negativ
konsekvens
(--)

KM27
Urbane kulturmiljøer.
Myrveien
KM28
Urbane kulturmiljøer.
Teglverks-veien
KM29
Urbane kulturmiljøer.
Hønefoss
KM30
Urbane kulturmiljøer. Teknisk/industrielle
Hønefoss
kulturmiljøer.
stasjon
KM31
Teknisk/industrielle kulturmiljøer.
Soknedals-veien
KM32
Automatisk fredete kulturminner, Kulturlandskap.
Ve
KM33
Automatisk fredete kulturminner. Kulturlandskap.
Veien
Gårdsmiljøer.
kulturminnepark
Samlet for delstrekningen

Stor negativ konsekvens
(---)

På dagsonestrekningen Prestemoen - Ve/Hønefoss er samlet konsekvens vurdert til stor negativ.
Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. De negative konsekvensene
for kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte konflikt ved
etablering av veg, bane, stasjonsområder og masselagring. Konsekvensene av det samlede tiltaket er
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mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved Hønefoss stasjon og Veien kulturminnepark. Det
kulturhistoriske stasjonsområdet, med autentisk bygningsmiljø fra åpningen av Bergensbanen, blir i
stor grad forringet og ødelagt. For Veien kulturminnepark er det ikke direkte konflikter med
kulturminnelokaliteter innenfor kulturmiljøet, men negative konsekvenser av tiltaket som følge av
nærføring til et formidlingssenter med stor kulturhistorisk verdi. For de andre kulturmiljøene er verdien
lavere og konsekvensene betydelig mindre. I samlet vurdering er likevel konflikten med kulturmiljø
med høyest verdi på strekningen vektlagt.

4.6.4

Konsekvenser i anleggsperioden

Særlig for Veien kulturminnepark vil tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvenser ut over det
permanente tiltaket. Her ligger et av Buskeruds viktigste kulturmiljøer som er tilrettelagt for formidling
og opplevelser. I anleggsfasen, med anleggsvirksomhet i hele kulturmiljøets synsfelt, vil
opplevelsesverdien knyttet til dette kulturmiljøet bli betydelig redusert. Men også Veien gård, Sørum
og Hønefoss stasjon blir betydelig negativt påvirket i anleggsfasen. Den negative påvirkningen vil
være i form av visuell påvirkning, støybelastning og støv.
4.6.5

Oppfølgingspunkter i prosjektering og gjennomføring

Generelt
Se generell omtale, kap. 4.1.5, under oppfølgingspunkter på delstrekningen i Bærum kommune.
Konkret
Tabell 4-24. Oppfølgingspunkter.
Delområde
Oppfølgingspunkter
KM25 /
Sørum

Beholde så langt som mulig englemaster på Nore-Oslo kraftlinjen som må legges om
på Tolpinrud. Dersom mulig, gjenbruk av de originale englemastene ved
omleggingen. Nye master vil være negativt for både kulturminnet og miljøet.

KM30 /
Hønefoss
stasjon

Flytting av verneverdig bygningsmiljø på Hønefoss stasjon til annen egnet tomt,
eventuelt kulturminnedokumentasjon før rivning. Eventuell flytting/dokumentasjon må
skje i samråd med Buskerud fylkeskommune. Ved riving av verneverdig bygning skal
bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling, foto og grundig beskrivelse av
konstruksjon, rominndeling og overflater. Regional kulturminneforvaltning avgjør
hvilke bygninger som skal dokumenteres og nivået på dokumentasjonen for de ulike
bygningene. En kopi av kulturminnedokumentasjon/rapporten sendes regional
kulturminneforvaltning. Det vil ikke være plass til Norsk samferdselshistorisk senter
innenfor stasjonsområdet. Aktiviteten til Norsk samferdselshistorisk senter bør
videreføres på annen egnet tomt i området ved Hønefoss stasjon. Tilpasse tiltaket
slik at det blir en god overgang fra dagens plattform til Begna bru.

KM 33 /
Veien
kulturminnepark

Minimere tiltak/inngrep i nærområdet til Veien kulturminnepark.
Vurdere visuell vegetasjonsskjerming mot veg- og baneanlegget uten at det tar sikt
fra gravfeltet på Veien. Gjelder spesielt ved avkjøringsrampen like ved
Dronninghaugen.
Støyskjerming tilpasset kulturmiljøet på Veien. Utforming må gjøres i samråd med
Buskerud fylkeskommune.

Alle

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden er et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. I anleggsfasen
bør det etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også
kulturminnekompetanse inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form
av en «grønn» time med byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike
møter i byggetiden kan samkjøres med landskapstema og naturmiljø.
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Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

Avlastet veg omfatter kulturmiljø langs dagens E16 på strekningen fra Vik i Hole kommune til
Hvervenmoen i Ringerike kommune. Områdene langs vegen er i dag støybelastet, men får
trafikkavlastning med bygging av ny E16. Strekningen domineres av Steinslettas verdifulle
kulturlandskap (nasjonalt utvalgt jordbrukslandskap). Størst verdi for kulturminner og kulturmiljø har
området ved Norderhov (Norderhov kirke) og Steinsletta (gårdene Stein, Mo, Sørum, Bjørnstad og
Bjørke). Ved Hvervenmoen ligger gravfelt og bosetningslokaliteter fra jernalder, samt store
fangstlokaliteter fra jernalder og middelalder. Langs hele strekningen ligger det kulturhistorisk
bygningsmiljø, i hovedsak knyttet til jordbruksbosetningen på 1700- og 1800-tallet. Lengst i sør mot
Vik og lengst i nord mot Storelva er de kulturhistoriske verdiene lavere. For detaljert vurdering av verdi
på denne strekningen vises det til tidligere utredninger og optimaliseringsrapport.
Dagens E16 antas å få redusert trafikk, og som følge av det redusert støybelastning på kulturminner
og kulturmiljø langs dagens E16. Ut over tiltakene langs Selteveien og på Stein gård vil det ikke skje
tiltak på dagens E16. Omfanget av redusert trafikkbelastning og støy er vurdert til lite positivt. Lite
positivt omfang sammenstilt med stor verdi gir liten positiv konsekvens (+).
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5 SAMLET VURDERING
På tunnelstrekningen Jong - Sundvollen er samlet konsekvens vurdert til liten negativ. Tiltaket på
strekningen er i hovedsak lagt i berg, og gir derfor i liten grad negative konsekvenser for kulturminner
og kulturmiljø. Konsekvensene kan først og fremst knyttes til indirekte/visuell påvirkning ved etablering
av tverrslag og tilkomstveg på Jong – Bjørnegård, Ås – Reverud, Bjerke – Ringi, Rustan og Avtjerna,
samt permanent masselagring sør for Skogen - Niskinn. Et mindre antall kulturminnelokaliteter fra
nyere tid blir direkte berørt, en kullmile på Rustan, vegfar og tuft/husmannsplass ved Avtjerna, samt
en kullmile og en rydningsrøys i det nylig tillagte masselagringsområdet på Brakamyr.
På dagsonestrekningen Sundvollen - Kroksund er samlet konsekvens vurdert til middels til stor
negativ. Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. De negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte
konflikt ved etablering av bane, stasjonsområde, masselagring, jernbanebru og vegbru over sundet.
Konsekvensene av det samlede tiltaket er mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved
Sundvollen/Kroksund og Krokkleiva/Kleivstua. For kulturmiljøene ved Rørvik/Tyriheim og
Elstangen/Kuskeplassen er konsekvensene betydelig lavere. I samlet vurdering er likevel konflikten
med kulturmiljø med høyest verdi på strekningen vektlagt.
På tunnelstrekningen Kroksund - Kjellerberget er samlet konsekvens vurdert til middels negativ.
Tiltaket på strekningen er i hovedsak lagt i berg/løsmassetunnel, og gir derfor i liten grad negative
konsekvenser for kulturmiljøet. Konsekvensene knyttes først og fremst til direkte konflikt med
automatisk fredete kulturminner under flat mark påvist ved fylkeskommunens registreringer. I mindre
grad blir det indirekte/visuell påvirkning av kulturmiljø og kulturlandskap ved etablering av
løsmassetunneler og tverrslag på Gjesval – Fekjær og Løken – Viksenga. Både Smiujordet og
Viksenga blir etter tilbakeføringen vel 2 meter høyere enn i dag. Visuelt endrer dette kulturmiljøet og
kulturlandskapet noe.
På dagsonestrekningen Kjellerberget - Helgelandsmoen er samlet konsekvens vurdert til middels til
stor negativ. Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø, med størst
konsekvenser for nyregistrerte automatisk fredete kulturminner knyttet til kulturmiljøet ved
Svingerudveien. De negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø ved Kjellerberget/Stein gård
og Helgelandsmoen er i hovedsak knyttet til indirekte/visuell påvirkning og nærføring ved etablering av
bane og veg. Tiltak langs Selteveien og frem til Holeveien med opphøyet vei og opphøyet rundkjøring
ved Stein gård griper inn i jordbrukslandskapet på Steinsletta og strukturerer dette på en ny måte.
Ettersom Steinsletta er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap må tiltakets visuelle konsekvenser
vektlegges mer her enn i andre områder. Konsekvensene av det samlede tiltaket er mest negativt for
kulturmiljø med stor verdi ved Svingerudveien. Men det er i planprosessen gjort en avveiing mellom
kulturmiljøet på Helgelandsmoen og Svingerudveien, hvor en ved Svingerudveien gjennom utgraving
av automatisk fredete kulturminner kan sikre kunnskapsverdien, for i minst mulig grad berøre
kulturhistoriske bygninger og anlegg på Helgelandsmoen militærleir.
På dagsonestrekningen Helgelandsmoen - Mælingen - Prestemoen er samlet konsekvens vurdert til
liten til middels negativ for begge alternativer. Kulturmiljøene nord for Storelva har relativt lav verdi.
På Mælingen berører Alternativ A ni nylig registrerte automatisk fredete kulturminnelokaliteter direkte.
Alternativ B berører i tillegg ytterligere to automatisk fredete kulturminnelokaliteter. De to alternativene
har tilnærmet lik konsekvens for kulturmiljø 21, Mælingen, og gir ikke forskjell i samlet vurdering av
alternativene.
På dagsonestrekningen Prestemoen - Ve/Hønefoss er samlet konsekvens vurdert til stor negativ.
Samlet griper tiltaket på strekningen i stor grad inn i verdifulle kulturmiljø. De negative konsekvensene
for kulturminner og kulturmiljø er knyttet til både indirekte/visuell påvirkning og direkte konflikt ved
etablering av veg, bane, stasjonsområder og masselagring. Konsekvensene av det samlede tiltaket er
mest negativt for kulturmiljø med stor verdi ved Hønefoss stasjon og Veien kulturminnepark. Det
kulturhistoriske stasjonsområdet, med autentisk bygningsmiljø fra åpningen av Bergensbanen, blir i
stor grad forringet og ødelagt. For Veien kulturminnepark er det ikke direkte konflikter med
kulturminnelokaliteter innenfor kulturmiljøet, men negative konsekvenser av tiltaket som følge av
nærføring til et formidlingssenter med stor kulturhistorisk verdi. For de andre kulturmiljøene er verdien
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lavere og konsekvensene betydelig mindre. I samlet vurdering er likevel konflikten med kulturmiljø
med høyest verdi på strekningen vektlagt.
Dagens E16 antas å få redusert trafikk på strekningen Vik - Hvervenmoen, og som følge av det
redusert støybelastning på kulturminner og kulturmiljø langs dagens E16. Ut over tiltakene langs
Selteveien og på Stein gård vil det ikke skje tiltak på dagens E16. Omfanget av redusert
trafikkbelastning og støy er vurdert til lite positivt. Lite positivt omfang sammenstilt med stor verdi gir
liten positiv konsekvens (+).
Tabell 5-1. Vurdering av samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø for hvert område og samlet
konsekvens for hele tiltaket.
Utredningsområde
Jernbanetunnel Jong – Sundvollen

Konsekvens
Liten negativ (-)

Dagsone Sundvollen – Kroksund

Middels - stor negativ (- - / - - -)

Tunneler Kroksund - Kjellerberget

Middels negativ (- -)

Kjellerberget – Helgelandsmoen

Helgelandsmoen – Prestemoen

Med kryss på
Helgelandsmoen:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)
Alternativ B:
Liten-middels negativ
(- / - -)

Uten kryss på
Helgelandsmoen:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)
Alternativ B:
Liten-middels negativ
(- / - -)

Prestemoen – Veien / Hønefoss

Stor negativ (- - -)

Avlastet E16 Vik – Hvervenmoen

Liten positiv (+)

Samlet konsekvens for kulturminner og
kulturmiljø

Alternativ A:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)

Alternativ B:
Middels - stor negativ
(- - / - - -)

Tiltaket strekker seg fra Sandvika til Hønefoss, med stor variasjon i konsekvenser for kulturmiljø. For
delstrekningen Jong - Sundvollen og delstrekningen Helgelandsmoen - Prestemoen vurderes
konsekvensene for kulturmiljø til liten negativ og liten til middels negativ. Sistnevnte har relativt lave
kulturminneverdier, dette gjelder også store deler av strekningen Jong – Sundvollen som dessuten går
i tunnel.
Tunnelstrekningen Kroksund – Kjellerberget er vurdert til middels negativ konsekvens. Kulturmiljøet vil
bli berørt i mindre grad, men cut-and-cover for tunnel vil komme i konflikt med en rekke automatisk
fredete kulturminner som nylig er registrert, som del av dette planarbeidet.
For de resterende strekningene vurderes konsekvensen til middels til stor negativ for strekningene
Sundvollen – Kroksund og Kjellerberget – Helgelandsmoen, og stor negativ for strekningen
Prestemoen – Veien / Hønefoss. Dette skyldes i hovedsak stor konflikt med enkelte kulturmiljøer med
stor verdi, først og fremst miljøet Sundvollen – Kroksund og Hønefoss stasjon. Tiltaket medfører store
endringer i disse to miljøene, og kulturminner vil i stor grad bli ødelagt eller fjernet. På Sundvollen –
Kroksund er konsekvensene knyttet til det store omfanget av tiltaket, i hovedsak vegbru, jernbanebru
og utfylling for framtidig tettstedsutvikling på Sundvollen. På Hønefoss stasjon er konsekvensene
knyttet til total ombygging av stasjonen. Konflikten er ikke fullt så stor for miljøet Helgelandsmoen. Der
blir sammenhengen i miljøet brutt, men det verneverdige bygningsmiljøet bevart. Sør for
Helgelandsmoen, ved Svingerudveien, vil automatisk fredete kulturminner gå tapt. Også dette har stor
negativ konsekvens, men er tillagt mindre vekt i samlet vurdering siden kunnskapsverdien her kan
sikres gjennom utgraving. Tiltakene langs Selteveien er også av middels til stor negativ konsekvens,
som kan synes strengt vurdert. En opphøyet veistrekning her, utenfor tiltakets opprinnelige
influensområde, inn i et nasjonalt utvalgt kulturlandskap hvor det vil omstrukturere historiske
sammenhenger, er negativt. Tiltaket har også middels negativ konsekvens for flere miljø av stor verdi,
som Veien og Kjellerberget.
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Tiltaket finner sted i et kulturlandskap med store, og til dels svært store, kulturminneverdier. Plan- og
influensområde inngår i, og grenser mot, områder av nasjonal betydning som viktige kulturmiljø.
Ringerike og Steinsletta har kulturminneverdier av nasjonal betydning. Selv om det i planprosessen
har vært lagt ned mye arbeid i optimalisering av tiltaket i forhold til kulturminner, er det vanskelig å
klare å unngå store konflikter med kulturminneverdier i noen av miljøene. Med andre ord vil det være å
forvente at store samferdselstiltak gjennom Hole og Ringerike vil gi store negative konsekvenser.
Dagens E16 antas å få redusert trafikk på strekningen Vik - Hvervenmoen og som følge av dette
reduseres støybelastning på kulturminner og kulturmiljø. Ut over tiltakene langs Selteveien og på Stein
gård vil det ikke skje tiltak på dagens E16. Omfanget av redusert trafikkbelastning og støy er vurdert til
lite positivt.
Samlet sett er ulikhetene mellom alternativ A og B på Mælingen og med og uten kryssløsning på
Helgelandsmoen så ubetydelig at dette ikke gir utslag på samlet konsekvens.
Samlet konsekvens for tiltaket vurderes til middels til stor negativ (--/---).
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Enkelte faktaopplysninger i noen av kulturmiljøene er hentet fra rapporten Spor i gammel jord,
Kulturminneprosjekt Ringeriksbanen 1999 og optimaliseringsrapport.
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