
 

                                                                                                                                                                                 

 

E39 Bolsønes  
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Til offentlig ettersyn 

 

Konsekvensutredning ikke-prissatte fagtema 

 

 

 

 

Temarapport Kulturarv                            MIME 20/12078 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

2 
 

 

DOKUMENTINFORMASJON 

Rapporttittel: E39 Bolsønes. Detaljregulering med konsekvensutredning. 

Konsekvensutredning ikke-prissatte fag. 

Temarapport Kulturarv. 

Dato: 18.03.2022 

Filnavn:  

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Divisjon Utbygging.  

Utbyggingsområde midt - E39 Molde – Ålesund 

Prosjektnummer B1073 

MIME 20/12078ime 20/12078  

 

Planmyndighet: Molde kommune 

Utarbeidet av: Tine Eikehaug, fagressurs kulturarv SVV 

Sidemannskontrollert av: Atle Jenssen, fagressurs kulturarv SVV 

Godkjent av: Bernt Arne Helberg 

 

Forsidefoto:  Fanestranden, Molde. Foto Anders Beer Wilse, ca. 1905. Nasjonalbiblioteket.  

 

 

 

  



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

3 
 

FORORD 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 
konsekvensutredning for E39 Bolsønes, Molde kommune. Konsekvensutredningen er utført 
etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018).   

Rapporten tar for seg tema Kulturarv i henhold til beskrivelsen i planprogram for prosjektet. 
Planprogrammet er fastsatt av Molde kommune, den 14.05.2020. 

Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer 
konsekvensene av aktuelle utbyggingsalternativer. 

Tiltakshaver, prosjektleder og ansvarlig for utredningen i Statens vegvesen, er Harald Inge 
Johnsen, og planprosessleder er Bernt Arne Helberg. Fagansvarlig for fagtema kulturarv er 
etnolog/kulturhistoriker Tine Eikehaug, Statens vegvesen. Rapporten er kvalitetssikret av 
arkeolog Atle Jenssen, Statens vegvesen,  
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0. Sammendrag 

0.1 Innledning 
Konsekvensanalysen er utarbeidet etter Statens vegvesens V712 Håndbok for 
konsekvensanalyser (2018).  

Planprogrammet, fastsatt av Molde kommune den 14.05.2020, inneholder omtale av de 
viktigste momentene som skal vektlegges i utredningen for deltema kulturarv.  

Fagtema kulturarv er definert i V712 som materielle og immaterielle spor etter menneskelig 
virksomhet. Temaet omhandler kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap, 
inkludert bylandskap.  

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for kulturarv og belyse 
konsekvensene for utbyggingsalternativet. 

0.2 Plan- og influensområdet 
Plan- og influensområdet ligger på Fuglset i Molde kommune. Planforslaget innebærer ny 
rundkjøring langs E39 i Fannestrandveien og vestre tunnelpåhugg for ny Kringstadtunnel (jfr 
reguleringsplan for E39 Julbøen – Molde, plan.id_1506202114).  

Planområdet og influensområdet er analyseområdet. Planområdet er likt for alle fag, mens 
influensområdet vil variere fra tema til tema. Planområdet er vesentlig redusert i forhold til 
planavgrensning vist i planprogram.  

0.3 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 
På bakgrunn av utredningskrav er rapport fra arkeologiske registreringer utført av Møre og 
Romsdal fylkeskommune lagt til grunn for vurderingen. Tiltakets konsekvenser og mulige 
avbøtende tiltak er beskrevet, både for automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra 
nyere tid. Utredningen gir en oversikt over hvilke bygninger som blir berørt av tiltaket 
(SEFRAK-bygg), og eventuelle kulturmiljøer knyttet til disse. Det er også redegjort for 
kulturminnenes verneverdi og eventuelle vernestatus. Tiltakets konsekvenser og mulige 
avbøtende tiltak er beskrevet.  

Datagrunnlaget for vurdering av kulturminner og kulturmiljø er basert på opplysninger fra 
skriftlige kilder, kulturminneplaner i kommunen og fylkeskommunen, i tillegg til 
Riksantikvarens database Askeladden, som er offentlig tilgjengelig på www.askeladden.no, 
samt www.miljostatus.no, www.naturbase.no og www.gislink.no. Det er også gjennomført to 
befaringer av analyseområdet.  

http://www.askeladden.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.gislink.no/
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0.4 Kulturarv i analyseområdet 
Etter metodikk i håndbok V712 har analyseområdet blitt inndelt i 12 enhetlige delområder 
med kulturhistorisk innhold. De fleste delområdene er i kategorien kulturmiljønivå (KM) med 
tilnærmet enhetlig karakter og verdi, som teknisk industrielt kulturmiljø, gårdsmiljø og 
kulturmiljø i tettbygde områder. Det har også vært hensiktsmessig å definere to større 
delområder på landskapsnivå (KL), et for infrastruktur og et større kulturhistorisk landskap. 
Delområdene er verdisatt på bakgrunn av kriterier gitt i håndbok V712.   

Store deler av planområdet er i dag nedbygd, og har i stor grad blitt transformert fra et 
gårds- og jordbrukssamfunn til et område med mer urban karakter. Innenfor selve 
planområdet er det derfor bevart få kulturhistoriske spor.  

Tabell 0-1 Kulturarv - samletabell verdi i utredningsområdet.  

 Verdivurdering av delområda som inngår i utredningsområdet. 

Delområde Verdi Vurdering verdi 

KM 1 Bolsønes verft Middels verdi Kommunalt verneverdig skipsverft. Høy lokal verdi. 
Askeladden id. 283285 

KL 2 Den Trondhjemske postvei 
ved Fannestranda 

Noe verdi Postvegen har nasjonal verdi, men ved Fannestranda er 
vegen nedbygd og det er kun linjeføring som har 
kulturhistorisk verdi. Askeladden id. 268398 

KM 3 Nedre Fuglset, bruket 
Bakkely 

Noe verdi Gårdsbruk med SEFRAK-registrerte bygninger.  

KM 4 Fuglset gamle sentrum Noe verdi Tidligere lokalt sentrum med butikker, har lokal 
kulturhistorisk verdi.  

KM 5 Bosettings- og 
aktivitetsområde fra jernalder  

Middels verdi Automatisk fredet kulturminne. Askeladden id. 271622 
Kulturmiljøet har stor kildeverdi, men er vanskelig å 
oppleve uten tilrettelegging.  

KM 6 Bolighus i 
Fannestrandvegen 57, 59 og 61 

Noe verdi SEFRAK-registrerte bygninger  

KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen 13 
Noe verdi 

SEFRAK-registrert bygning 

KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset) Middels verdi Tidligere gårdsbruk/hovedbruket på Fuglset med 
SEFRAK-registrerte bygninger, og automatisk fredete 
kulturminner på tunet. Kommunalt verneverdig, angitt 
med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i KPA.  
Askeladden 95734 og 146649 

KM 9 Enen  Middels verdi Tidligere gårdsbruk og embetsmannsbolig med SEFRAK-
registrerte bygninger. Kommunalt verneverdig, angitt 
med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i gjeldende 
KPA. 

KM 10 Villaer i Fuglsetbakken Noe verdi Lokal kulturhistorisk verdi.  

KM 11 Tøndergård Stor verdi Fredet hovedbygning. SEFRAK-registrert stabbur og 
garasje. Tidligere gårdsbruk, i dag bolighus med hage.  
Askeladden id. 87239 

KL 12 Fannestranda Stor verdi Større sammenhengende bygningsmiljø med høy 
arkitekturhistorisk verdi og forvaltningsprioritet. 
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0.5 Konsekvensanalyse 
Tabell 0-2 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema Kulturarv. Tabellen viser 
også samlet konsekvensvurdering for planforslaget, samt rangering.  

Tabell 0-2: Sammenstilling av konsekvens for planforslaget, tema Kulturarv. 
Fagtema KULTURARV Alt. 0 Utbyggingsalternativet 

KM 1 Bolsønes verft 0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 2 Den Trondhjemske postvei ved 
 

0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely  0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

KM 4 Fuglset gamle sentrum 0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

KM 5 Bosetnings- og aktivitetsområde fra 
 

0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen 57. 59 og 61 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset) 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 9 Enen gård 0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 10 Villaer i Fugletbakken 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 11 Tøndergård 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KL 12 Fannestranda 0 Noe miljøskade ( - ) 

Avveining   Konsekvensene for KM 3 og KM 4, med betydelig miljøskade, 
veier tyngst og er utslagsgivende for samlet vurdering.  

Samlet vurdering 0 Middels negativ  
konsekvens 

Rangering 1 2 
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Forklaring til rangering  
For fagtema Kultarv vil planforslaget gi middels negativ 

konsekvens, og rangeres som nr. 2.  

 

Planforslaget vil gi størst negative konsekvenser for delområdene KM 3 Nedre Fuglset, 
bruket Bakkely, som er et eldre gårdsbruk med SEFRAK-registrerte bygninger, og KM 4 
Fuglset gamle sentrum, som er en samling bygninger knyttet til handel og småindustri langs 
Fannestranda fra første del av 1900-tallet som kom som en følge av etableringen av verftet. 
For begge delområdene vil konsekvensgraden være betydelig miljøskade (to minus). 
Planforslaget medfører at begge delområdene må rives og går tapt, noe som vil gi tap av to 
kulturmiljø av lokalhistorisk betydning.  

Planforslaget vil medføre noe miljøskade (en minus) på fire delområder: KM 1 Bolsønes verft, 
KL 2 Den Trondhjemske postvei, KM 9 Enen gård og KL 12 Fannestranda.  

KM 1 Bolsønes verft er kommunalt verneverdig og er vurdert å ha middels verdi. Tiltaket vil 
ikke fysisk endre delområdet, men vil medføre noe nærføring til viktige enkeltelement, som 
kjelehuset, i delområdet.  

KL 2 Den Trondhjemske postvei har nasjonal verdi som kulturminne, men strekningen ved 
Fannestranda er i dag del av E39 og det er kun linjeføringen som gir delområdet noe verdi. 
Tiltaket, med rundkjøring, vil medføre en fysisk endring av den historiske linjeføringen.  

KM 9 Enen er angitt med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø i gjeldene KPA. 
Planforslaget innebærer at det må oppføres ny støyvoll mellom tiltaket og eiendommen, noe 
som vil gi noe større nærføring og påvirkning innenfor det vernede området.  

KL 12 Fannestranda er et større kulturhistorisk landskap, og planforslaget er i utkanten av 
dette området, som allerede er svært transformert og hvor de kulturhistoriske verdiene for 
det meste er redusert eller fjernet. Tiltaket vil likevel medføre noe oppsplitting av det 
kulturhistoriske landskapet, og den store rundkjøringen vil bli et nytt element som svekker 
historiske sammenhenger, men uten vesentlig tap av lesbarhet. Det vurderes at delområdet 
blir noe forringet, men i nedre del av skalaen.  
 
For de andre delområdene medfører planforslaget kun ubetydelige konsekvenser.  
 

0.6 Konsekvenser i anleggsfasen 
Påvirkning på kulturminner og kulturmiljø vil sjelden, og i liten grad ha andre konsekvenser i 
anleggsperioden enn i driftsfasen. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs på den måten at 
når de er vekke så er det som hovedregel for alltid. Støy og nærføring kan likevel være noe 
annerledes i anleggsperioden enn i driftsfasen.  
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1 Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 
tiltaket for verdier innenfor tema kulturarv. Temadefinisjon er gitt i kapittel 3. 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Planen inngår i planlegging av E39 Ålesund – Molde. Overordnede mål for utbyggingen av 
E39 Ålesund – Molde er definert i Konseptvalgutredningen (KVU) som ble vedtatt i 2014, med 
tilleggsutredning stadfestet av Samferdselsdepartementet i 2019: 

• å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked 
• redusere reisetiden mellom de to byene til under 1 time 
• bedre fremkommelighet 
• økt trafikksikkerhet 

 

Hovedmålsettingen for vegstrekning E39 Julbøen - Molde er: 

«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på 
best mulig måte». 

Dette omfatter: 

• God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde 
• God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter 
• Framtidsrettet og sikker trafikkløsning 
• Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder gi bedre 

forhold for kollektivtilbud og myke trafikanter  
• Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde sentrum 
• Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde 
• Lav barriereeffekt 
• Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, 

kulturminner og naturressurser 
 

Opprinnelig omfattet dette prosjektet strekningen Fuglset – Kviltorp og inngikk i Bypakke 
Molde. Målene for hele strekningen er videreført inn i arbeidet for Bolsønes: 

• Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken. 
• Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på 

universell og attraktiv utforming. 
• Gi god framkommelighet for næringstransport på E39. 
• Minimere barrierevirkningen av E 39. 

 

For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal: 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

11 
 

• Minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde 
og om mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39. 

• Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap. 
 

Figur 1-1 viser grensen for opprinnelig planområde i rødt og grensene for det endelige 
planområdet i svart.  

 

Figur 1-1: Planområde. Opprinnelig avgrensning i rødt og endelig avgrensning i svart. Blå linje viser avgrensning 
som ble satt da prosjektets omfang ble endret. 

. 

1.2 Overordna mål og føringer for fagtema kulturarv 
For fagtema kulturarv stilles det strenge krav til areal- og samferdselsplanlegging gjennom 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. 
 
Lov om kulturminner (Kulturminneloven) regulerer forvaltingen av fredete og verneverdige 
kulturminner og kulturmiljø. Lovens formål er at kulturminner og kulturmiljøer med deres 
egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning. I lovteksten går det fram at det er et nasjonalt ansvar 
å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
 
Kulturminner eldre enn reformasjonen (før 1537), stående byggverk med opprinnelse før 
1650 og samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk fredede kulturminner jf. 
kulturminneloven. Skipsvrak er vernet ved en alder høyere enn 100 år. På grunn av deres 
kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie meldepliktige ved større endringer 
eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. Likeledes er utvalgte deler av statens 
eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta bygningsmasse som kilde 
og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har Riksantikvaren en 
rekke listeførte objekter av verneverdi, i første rekke kirker. 
 
Norge har flere strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet. Disse er vist i St.meld. 
nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner og St. meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med 
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fotfeste. Den nyeste kulturmiljømeldingen - godkjent i Stortinget 15. juni 2020. - St.meld. 
16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold skal 
danne grunnlaget for kulturmiljøpolitikken i årene som kommer. I meldingen blir det 
presentert tre nye nasjonale mål: 
 

1. Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Målet legger 
vekt på menneskers rett til å ha en kulturarv, og at kulturmiljø er et felles gode som 
det er et felles ansvar å forvalte. Målet understreker også at alle skal ha mulighet til å 
engasjere seg. Staten sitt ansvar er å legge best mulig til rette for dette. 

2. Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig 
samfunnsplanlegging. Målet viser samfunns- og arealplanleggingens betydning for å 
ivareta et mangfold av kulturmiljø, og hvordan disse kan bidra til miljømessig, sosial 
og økonomisk bærekraft. Målet understreker samtidig Norge sitt ansvar for og 
regjeringen sine ambisjoner om å følge opp FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. 

3. Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse 
og bruk. Målet understreker at et mangfold av kulturminner, kulturmiljø og landskap 
skal tas vare på som ressurs og grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Målet 
viderefører essensen i det tidligere strategiske målet for kulturminnepolitikken som 
lagt fram i St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner. 

 
Sistnevnte nasjonale mål viderefører essensen i det tidligere nasjonale målet om å begrense 
tap av kulturminner. 

Videre har Norge forpliktet seg til vern av kulturmiljø gjennom flere internasjonale 
konvensjoner, som Granadakonvensjonen om vern av Europas faste kulturminner, 
Valettakonvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarven, Landskapskonvensjonen om 
vern av sjeldne landskapstyper, stedskarakter og identitet, og Farokonvensjonen om 
kulturarvens verdi for samfunnet (Europarådet hhv 1985, 1992, 2000 og 2005). 

Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi (Møre og Romsdal 
fylkeskommune T-33/15) gir en oversikt over verneverdige kulturminner av regional eller 
nasjonal verdi (s28).  

For kulturminne av regional verdi slår planen fast at «Kulturminne og kulturmiljø av regional 
verdi er kulturminne og kulturmiljø som er fagleg vurdert til å ha verdi ut over det lokale, 
som avspeglar regionen si historie med viktige utviklingstrekk. Planen inneheld eit 
representativt utval av kulturminne og kulturmiljø som klargjer regionen si historie. Alle 
kulturminne og kulturmiljø som har nasjonal verdi, har også regional verdi.» (s-30) 

Om nasjonale mål sier planen at «Det nasjonale målet i kulturminnevernet er i hovudsak å ta 
vare på og formidle dei kulturminna og kulturmiljøa som har nasjonal verdi. Kulturminne og 
kulturmiljø av nasjonal verdi skal vere eit representativt utval som viser breidda i landet si 
historie. For oss i Møre og Romsdal er oppgåva å kome fram til kva vi har av kulturminne her 
i fylket som har nasjonal verdi. Kva har vi som skal vere med på å dokumentere og fortelje 
landet/ nasjonen si historie.» (s. 30)  
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Molde kommune har utarbeidet Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-
2023, vedtatt i kommunestyret 26.09.2019. Målet med planen er å bidra til økt kunnskap 
om og verdisetting av kulturminnene våre. Det har også vært et mål for kommunen å 
kartlegge og beskrive de viktigste kulturminner og kulturmiljø, og å bidra til å redusere tapet 
av kulturminner og kulturmiljø gjennom at kunnskap om disse inkluderes i kommuneplan og 
reguleringsplaner.   
 

1.3 Utredningskrav 
Krav til en konsekvensutredning omtales i Forskrift om konsekvensutredninger, se 
www.lovdata.no. Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Molde 
kommune 14.05.2020. I fastsatt planprogram er fagtema og utredningskrav for fagtema 
kulturarv omtalt slik: 

Utredningskrav/behov 

Kulturarv  
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet 
gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få 
kunnskap om verdifulle områder for tema og belyse 
konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.  
 
Automatisk freda kulturminner  
Rapport fra arkeologiske registreringer skal legges til grunn for 
vurderingen. Tiltakets konsekvenser og mulige avbøtende tiltak 
skal beskrives. Automatisk freda kulturminner skal i utredninga 
ses i sammenheng med det kulturmiljøet de ligger i. Arbeidet 
skal gjøres i samarbeid med kulturavdelinga hos 
fylkeskommunen.  
 
Kulturminner fra nyere tid  
Utredningen må gi en oversikt over hvilke bygninger som blir 
berørt av tiltaket (SEFRAK-bygg), og eventuelle kulturmiljøer 
knyttet til disse. Det må også redegjøres for kulturminnenes 
verneverdi og eventuelle vernestatus. Tiltakets konsekvenser og 
mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Virkninger for 
verneverdiene i Retiroparken, Nøisomhed, Lubbenes gård og 
Villa Retiro må vurderes særskilt. Dette arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med kulturavdelinga hos fylkeskommunen.  
 
Kulturlandskap  
Kulturlandskapets historiske verdi skal omtales. Kulturlandskap 
er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
Datagrunnlaget for vurdering av kulturminner og kulturmiljø vil 
være basert på opplysninger fra kommunen og 

http://www.lovdata.no/
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fylkeskommunen, i tillegg til sjekk i Riksantikvarens database 
Askeladden som er offentlig tilgjengelig på 
www.kulturminnesok.no, samt www.miljostatus.no, 
www.naturbase.no og www.gislink.no. 

 

1.3.1 Planprogram og endring av planområdet 
Merk at vedtatt planprogram hadde en større planavgrensning enn gjeldende plan, og at 
flere kulturminner omtalt i utredningskravet er utenfor planområdet. Dette gjelder i 
Retiroparken og Villa Retiro, Nøisomhed og Lubbenes gård. 

 

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.gislink.no/
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2 Metode 
Statens vegvesens metode for konsekvensanalyse består av en samfunnsøkonomisk analyse 
som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk 
analyse tar sikte på å få fram/identifisere og systematisk vurdere alle fordeler og ulemper av 
et tiltak fra samfunnets synsvinkel. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig 
analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. Metoden for konsekvensutredning av ikke-
prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok V712 (2018).  

For en grundig metodegjennomgang vises det til håndbok V712. En forkortet versjon av de 
viktigste trinnene i metoden er gjengitt under.  

2.1 Temadefinisjon 
Fagtemaet kulturarv omfatter alle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien 
knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.  

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet og belyse 
konsekvensene av tiltaket sammenliknet med 0-alternativet.  

Avgrensinger mellom de fem ikke-prissatte temaene er behandlet i kapittel 6.1.1 i håndbok 
V712 (2018).  

Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. 
Temaet omfatter følgende deltemaer:  

• Kulturminner og kulturmiljøer 
• Kulturhistoriske landskap 

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner (Kulturminneloven) som alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som er område der 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske 
landskap skal i denne sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med 
kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende.  

2.2 Metodens tre trinn 
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 
vist i Figur 2.2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 
relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjennomføres for alle fagtemaene separat.  

I denne temarapporten blir trinn 1 og 2 for fagtema kulturarv gjennomgått.   

Trinn 3 er en konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema samlet, og gjennomgås i 
reguleringsplanens planbeskrivelse. 
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Figur 2.2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning av ikke-prissatte tema (V712). 

 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 
På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 
registreringskategoriene i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema kulturarv ( V712). 

 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

17 
 

Tre begrep står sentralt i analysen:  

Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, det vil si hvor stor betydning delområdet 
har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er femdelt, fra «uten betydning» til 
«svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i 
«konsekvensvifta», Figur 2.2-2 (lengre bak). Kriterier for verdisetting av temaet er gitt i 
V712 tabell 2-2. Verdiene skal også fremgå i et verdikart.  

Tabell 2-2 Kriterier for verdisetting for fagtema Kulturarv ( V712). 

 

Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 
som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-
alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til 
«forbedret». Vurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i 
«konsekvensvifta», Figur 2.2-2. Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad for temaet er gitt i 
V712 tabell 2-3. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Dersom påvirkning i 
anleggsperioden kan gi langvarig eller varig skade i et delområde inngår dette i vurderingen 
av tiltakets påvirkning. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. 
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Tabell 2-3 Kriterier for vurdering av påvirkning for fagtema Kulturarv (Håndbok V712). 

 
 
Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold 
til «konsekvensvifta», se Figur 2.2-2 og veiledning i tabell 2-4. Konsekvensene er en 
vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde.  

Tabell 2-4 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.  

 

Skala Konsekvensgrad RGB 

fargekode 

Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 0, 0, 105 
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for 
delområdet. Gjelder kun for delområder med stor eller svært 

  - - - 3 minus ( - - - ) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 0, 150, 255 Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig 
 

 Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 
2 pluss (++) 

146, 208, 80 
Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 
4 pluss (++++) 66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe 
verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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Figur 2.2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i 

figuren.  
 

 

2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 
av hvert utbyggingsalternativ.  

Skala og kriterier for å sette konsekvensgrad for hele utbyggingsalternativer framgår av  

Tabell 2-5. Vurderingene skal alltid begrunnes godt. Det må gå fram hva som har vært 
utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt 
avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at 
beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Vurdering av skadereduserende tiltak som kan 
bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele 
alternativer er en del av analysen, jf. V712 kap. 6.1.4. Legg merke til at skadereduserende 
tiltak som inngår i kostnadsoverslaget er en del av utredningsgrunnlaget. Forslag til 
ytterligere skadereduserende tiltak beskrives av utreder i temarapportens kap. 7.  

 

 

 

v 
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Tabell 2-5: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  
Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 
konsekvens 

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

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være 
flere/mange områder med tre minus (- - -  ). 

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 
er underordnete. 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 
minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er   få 
konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv 
konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller 
få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 
konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun 
ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med 
positiv konsekvensgrad. 
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3 Utredningsalternativ og tiltaksbeskrivelse 
 

3.1 0-alternativet – referansealternativet 
Alternativet som representerer en videreføring av dagens veg, blir kalt referansealternativet 
eller 0- alternativet. Referansealternativet danner grunnlaget som alle utbyggings-
alternativene skal sammenlignes mot for å se om tiltakene har positiv eller negativ effekt i 
forhold til ønsket måloppnåelse, og som referanse i den samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg tiltak og virkemidler 
som er vedtatt og har finansiering og som med stor sannsynlighet vil realiseres uavhengig av 
tiltaket. 

I plangrammet for E39 Bolsønes ble 0-alternativet definert som ingen utbygging på 
strekningen fra Bolsønes til Årø. Konsekvensanalyse for Kommunedelplan for E39, Julbøen – 
Molde - plan nr. K2020-01 vedtatt i Molde kommunestyre den 17.06.2021, omfatter 
imidlertid også prissatte konsekvenser for E39 Bolsønes. 0-alternativet for hele strekningen 
Julbøen – Molde gjelder derfor også for Bolsønes.  

En forutsetning for ny E39 Julbøen - Molde er at Møreaksen etableres under Romsdals-
fjorden og over Julsundet. Selv om disse fjordkryssingene formelt ikke oppfyller de formelle 
kravene til å ligge inne i et referansealternativ er de helt avgjørende for at tiltaket skal 
realiseres. Fjordkryssingene er derfor innlemmet referansealternativet. Dette vil si at denne 
utredningen ikke omhandler konsekvensene ved at dagens ferje erstattes av tunnel under 
Romsdalsfjorden og kryssing over Julsundet. I tillegg er det vedtatte plan, med finansiering 
for ny E39 Lønset - Hjelset øst for Molde. Denne er også inkludert i referansealternativet. 

Dette vil si at følgende endringer i infrastrukturprosjekter ligger inne i Referansealternativet i 
forhold til dagens situasjon: 

• Ny E39 Vik - Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet). Dagens bilferjer 
over Romsdalsfjorden og Julsundet fjernes. 

• Ny E39 Lønset - Hjelset 
• Nytt sykehus er flyttet til ny lokalisering på Hjelset, øst for Molde sentrum 

 

Referansealternativet legger til grunn at dagens fv.  662 mellom Julsundet og Bolsønes 
omklassifisert til E39 på denne strekningen (vist i Figur 3-1). Gjennom Molde legges til grunn 
at Strandvegen og Øvre veg bli skiltet rute. 
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Figur 3-1: Strandvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen er omklassifisert til E39 i referansealternativet, vist med blå, 
stiplet linje.. 

 

Det bemerkes at fv. 662 og spesielt strekningen gjennom sentrum ikke har tilfredsstillende 
standard som stamveg. E39 trafikk gjennom sentrum vil på virke bymiljøet på en negativ 
måte. I beregningene eller vurderingene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader 
knyttet oppgradering av fv. 662 og derfor er referansesituasjonen snilt behandlet med for 
lave kostnader i framtidssituasjonen. 

3.2 Utredningsalternativ 
I planprogrammet beskrives det kun ett hovedalternativ og det omfatter hele strekningen 
Bolsønes – Kviltorp. Mulige løsninger innenfor utredningsalternativet ble også beskrevet, 
men er ikke aktuelle lenger siden planområdet nå er begrenset til kun Bolsønes.   

Utredningsalternativet for Bolsønes omfatter nå rundkjøring med firefelts kobling til E39 fra 
nye Kringstadtunellen fra Mordalen, og tilkobling østover til dagens E39 langs Fannestranda.  
Fannestrandvegen mot Molde sentrum, og Enenvegen kobles også til rundkjøring. I tillegg 
inngår trafikale løsninger for gående- og syklende med planskilt kryssing under E39, og 
løsninger for kollektivtrafikken.  

Alternativet er vist i Figur 3-2.  
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Figur 3-2: Utredningsalternativet  

 

3.3 Permanente masselager 
Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  
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4 Kunnskapsgrunnlag og delområder 

4.1 Kulturhistorisk beskrivelse av området  
Planområdet ligger på Fuglset i Molde kommune. Det meste av planområdet ligger innenfor 
matrikkelgården Fuglset (gnr. 26), men strekker seg i vest noe inn i Moldegård (gnr. 25), og i 
øst inn i Øverland (gnr. 27). Området var tidligere del av Bolsøy herred, men ble slått 
sammen med Molde kommune i 1964.  
 
Historisk har området vært et jordbruksområde gjennom flere tusen år til ca. midten av 
1900-tallet. Plan- og influensområdet var fram til starten på 1900-tallet preget av spredt 
bosetning og jordbruk. Etter det har området blitt gradvis utbygd til boligområder, næring 
og industri.  
 
Forhistorisk tid og middelalder: 
Fuglset antas å være blant de eldste gårdene i dette området, og arkeologiske funn viser 
menneskelig aktivitet både i bronsealder og jernalder. Totalt tre lokaliteter med funn av 
bygninger og dyrkingslag datert til bronsealder og jernalder er påvist på Fuglset, blant annet 
ved den gamle hovedgården (bruk 1). Her er funnet spor etter to langhus fra bronsealder 
(Askeladden id. 95734 og 146649). Lengre sør mot sjøen, ved dagens Fuglsetbakken (nr. 3), 
som er innenfor planområdet, er det også gjort funn etter en bygning datert til yngre 
jernalder/merovingertid (570-800 e.Kr.) (Askeladden id. 271622). Her ble det også funnet 
spor etter dyrkingslag datert til yngre bronsealder (1300-700 e. f.v.t.). Mellom disse tre 
lokalitetene, i en hage ved dagens Tostensbakken, er det gjort funn etter en kokegrop eller 
ildsted fra yngre jernalder/folkevandringstid (400-570 e.kr.) (Askeladden 180146).  
 
Også flere løsfunn datert til yngre jernalder og middelalder er funnet på Fuglset. Det mest 
spesielle er nok funn av en runestein (T15806, Askeladden id. 60167), også omtalt som 
«Fuglsetsteinen», en trekantetstein med innrisset runer på. Her er også funnet et eldre 
vevlodd eller garnsøkke (T15807, Askeladden id. 67093), samt en øks av jern (T19660, ikke 
vist i Askeladden). Alle disse funnene viser at området har stor tidsdybde og har vært brukt 
over lang tid.  

    
Figur 4-1 T.v runesteinen (T15806), i midten vevlodd (T15807), og t.h. øks av jern (T19660). Foto Vitenskapsmuseet.  
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Historikere antar at tunet på Fuglset må ha ligget der bruk 1 er i dag, noe som også støttes 
av de funnene som er gjort. Både tunet og mye av innmarka lå på en eldre sjøterrasse ca. 
50-60 meter over havet.  

 
Nyere tid: 
På 1500-og 1600-tallet begynner så smått de første tegn til bydannelse i Molde. Både 
trelasthandel og fiskeriene er viktige årsaker til dette. Den internasjonale etterspørselen 
etter trelast ble en viktig næring i Romsdalen og Moldetraktene på slutten av 1500-tallet. I 
1610 var det registrert ca. 86 sager i Molde og bygdene rundt, og i 1623 var tallet steget til 
122. Også på Fuglset er det sagbruk i disse årene. Gårdsveldet på Fuglset strakk seg fra sjø 
til fjell, og hadde god tilgang på skog. Sagen skal ha stått i Fuglsetbekken, som var en 
flombekk. Det var også kvern i bekken. Den store trelasteksporten til utlandet tok slutt 
utover på 1700-tallet – da var også det meste av skogene i området hogd ut. 
  

 
Figur 4-2 Fannestranda, kan hende nær Fuglset gård. Maleri av Hans Gude, Nasjonalbiblioteket. 
 
 
Langs sjøkanten ved Fuglset lå det en gammel ferdselsveg, omtalt som en viktig forbindelse 
mellom byen, omlandet og fjellovergangene til Nordmøre (Kvernberg 2021). Etter midten av 
1700-tallet ble denne vegen del av Den Trondhjemske postvei. Postvegen ble utbedret til 
kjørbar veg for hest og vogn i 1750-årene. Etter 1785 ble postvegen del av postruta mellom 
Bergen og Trondheim.  
 
Fra Molde og langs Fannefjorden er vegen kjent som Fannestrandvegen. På slutten av 1700-
tallet ble det plantet allé langs vegen ut fra Molde, og etter hvert strakte denne seg hele 12 
kilometer østover fra byen. Fannestrandalléen var en av landets lengste alleer langs offentlig 
veg, og gjorde vegstykket inn til Molde til en «enestående vakker ferdselsåre».   
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Fuglset og hele området langs Fannestranda er kjent for idyllisk og praktfull utsikt over 
Romsdalsfjorden og høye tindefjell mot sør. På 1800-tallet ble det mellom Moldegård og Årø 
oppført en rekke bygninger og hageanlegg langs Fannestranda, som i dag utgjør et 
bygningsmiljø av vesentlig kulturhistorisk verdi og av stor betydning for Moldes historie. Det 
spesielle bygningsmiljøet er knyttet til byens embetsmenn, handelsmenn, Moldes elite 
generelt og til Kristiansunds klippfiskadel, som hadde sine vakre sommerresidenser langs 
Fannestranda (Molde kommune: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø:10).     
  

 
Figur 4-3 Fannestranda og alléen på slutten av 1800-tallet. Foto Axel Lindahl, Nasjonalbiblioteket. 
 
I 1905 ble Bolsønes Verft flyttet fra Bolsøy til Fuglsetneset. Etter dette er Fuglsetneset blitt 
hetende Bolsønes. Med verftet fulgte også utbygging av boliger for arbeidere og 
handelsvirksomhet med nærbutikker, og langs Fannestrandvegen og Verftsgata vokste det 
fram et lite sentrumsområde, som en liten forstad til Molde by.    
 
Planområdet er svært endret de siste hundre år, og i dag er det lite som minner om 
jordbrukslandskapet som var her før. Sett bort fra noen få eldre gårdshus er det lite igjen av 
opprinnelig bygningsmasse knyttet til gårdsbrukene. Etter byggingen av Frænavegen i årene 
1929-1930, som gikk fra Molde over Fuglset og videre til Årø og Fræna, ble områdene langs 
vegen snart til attraktive boligområder. Innmarka på Fuglset ble utbygd med boliger på 
1950- og 1960-tallet. Langs sjøen er også strandlinja endret med store utfyllinger for å 
mette et voksende industri- og næringsområde. Også det eldre handelssenteret ved 
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verftsområdet er revet for å gi plass til ny næringsvirksomhet, og det er kun noen få eldre 
hus igjen.  

 
Figur 4-4 Fuglset 1969 med Bolsønes verft i framgrunnen. Boligbyggingen har her begynt å skyte fart. Foto Widerøe. 

 
4.2 Kunnskap og kilder 
 

4.2.1 Kunnskapsgrunnlag 
Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturarv er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser, 
som Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Basen omfatter både kulturminner og 
kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, eller som har en vernestatus, eller som 
krever videre undersøkelser før vernestatus kan fastsettes (uavklart vernestatus). Databasen 
inneholder også kulturminner som er vurdert som verneverdige av statlige sektorer 
(sektorprinsippet – listeførte kulturminner), regionale myndigheter og kommuner. Basen 
inneholder også SEFRAK-registeret. 

Regional delplan for kulturminne Møre og Romsdal fylke og Molde kommune sin 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2023 har også vært sentrale 
dokument. Disse gir en oversikt over prioriterte kulturminner og kulturmiljø i området.   

Områder som er regulert etter plan – og bygningsloven til hensynsone/ LNFR-område med 
formål vern av kulturminne/kulturmiljø (plan- og bygningsloven 2008) eller spesialområde 
bevaring (plan- og bygningsloven 1985), finnes i kommuneplanen til den enkelte kommune.  

Det er også brukt en del oppslagsverk og andre tilgjengelige historiske kilder. En oversikt 
over brukte kilder finnes bak i rapporten under kilder. Historiske kartillustrasjoner og foto 
har også bidratt med verdifull informasjon om områdets historie og endringer.  
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Det er gjennomført to befaringer i planområdet, en med fokus på kulturarvtema og en felles 
befaring for flere IP-tema.   

 
Figur 4-5 Utsnitt fra Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase.  
 

4.2.2  Arkeologiske undersøkelser av planområdet 
Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer av planområdet i 
2021, se Arkeologisk rapport 2021. E39 Bolsønes Kviltorp. Moldegård, Fuglset, Øverland, 
Tøndergård, Berg, Leigrovik gbnr 25, 26, 27, 28, 29 og 31 i Molde kommune. 
Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven er dermed utført.  

Totalt ble det funnet en lokalitet som er automatisk fredet innenfor planområdet: Et 
bosetnings-/aktivitetsområde datert til bronsealder og jernalder, Askeladden ID 271622. 
Funnet er på Fuglset, gbnr 26/119 og 27/33 (ved Fuglsetbakken 3).   

 

4.3 Besvarelse av planprogram 
Merk at vedtatt planprogram hadde en større planavgrensning enn gjeldende plan, og at 
flere kulturminner omtalt i utredningskravet er utenfor planområdet. Dette gjelder i 
Retiroparken og Villa Retiro, Nøisomhed og Lubbenes gård.  

På bakgrunn av utredningskrav er rapport fra arkeologiske registreringer utført av Møre og 
Romsdal fylkeskommune lagt til grunn for vurderingen. Tiltakets konsekvenser og mulige 
avbøtende tiltak er beskrevet, både for automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra 
nyere tid. Utredningen gir en oversikt over hvilke bygninger som blir berørt av tiltaket 
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(SEFRAK-bygg), og eventuelle kulturmiljøer knyttet til disse. Det er også redegjort for 
kulturminnenes verneverdi og eventuelle vernestatus. Tiltakets konsekvenser og mulige 
avbøtende tiltak beskrives.  

4.4 Referansealternativ (0-alternativet) - temaspesifikke forhold 
I kap. 3.1 er det gitt en generell omtale av prosjektets referansealternativ, også kalt 0-
alternativet. For utredningen av fagtema Kulturarv er det valgt å avgrense 
referansealternativet til kun å omfatte planområdet, samt at følgende forhold er vurdert som 
premiss for utredningen: 

Innenfor planområdet er det flere eldre reguleringsplaner, og alderen på disse tilsier at flere 
kan være foreldet. På grunn av stor usikkerhet rundt status på de eldre planene vil de ikke 
bli regnet med som del av 0-alternativet for deltema kulturarv.  
 
Det er usikkerhet rundt status for plan for Bolsønesområde, som også inkludere området 
mellom Verftsgata og småbåthavna. Planen er fra 2013, men er ikke igangsatt. Planen 
berører fagtema kulturarv, og berører et delområde som også vurderes i denne rapporten. 
Usikkerhet rundt planstatus gjør at planen ikke inngår som del av 0-alternativet, men at det 
blir redegjort for dens eksistens under det aktuelle delområdet.  
 

4.5 Influensområde 
Influensområdet for fagtema Kulturarv er arealet til planområdet, samt områder utenfor 
dette der tiltaket vil ha virkning på kulturmiljøverdier. Som regel er det den visuelle og 
lydmessige påvirkningen et tiltak har på kulturmiljøverdier som vurderes utenfor 
planområdet. Slik er det her også.  

Influensområdet er ikke en fast avstand fra tiltaksområdet, men varierer etter landskapet og 
hvilken grad av påvirkning som kan forventes.  

I konsekvensvurderingen er det tatt med noen kulturmiljø som ligger et stykke utenfor 
planområdet, men som på grunn av geografiske eller andre forhold kan tenkes å bli påvirket 
av tiltaket. Kulturmiljø som helt klart ikke blir påvirket av tiltaket, er utelatt fra KU’en.  
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5 Trinn 1: Verdi, påvirkning og konsekvens for 
delområder 

 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder med beskrivelse av verdien samt 
vurdering av påvirkning og konsekvens av planforslaget. Se metode-beskrivelse i kap. 0. 

Plan og influensområdet er delt inn i 12 delområder. 10 av disse er kulturmiljø, to er 
landskapsnivå.  

Figur 5-13 Kulturarv - samletabell verdi i utredningsområdet.  
 Verdivurdering av delområda som inngår i utredningsområdet. 

Delområde Verdi Vurdering verdi 

KM 1 Bolsønes verft Middels verdi Kommunalt verneverdig skipsverft. Høy lokal verdi. 
Askeladden id. 283285 

KL 2 Den Trondhjemske postvei 
ved Fannestranda 

Noe verdi Postvegen har nasjonal verdi, men ved Fannestranda er 
vegen nedbygd og det er kun linjeføring som har 
kulturhistorisk verdi. Askeladden id. 268398 

KM 3 Nedre Fuglset, bruket 
Bakkely 

Noe verdi Gårdsbruk med SEFRAK-registrerte bygninger.  

KM 4 Fuglset gamle sentrum Noe verdi Tidligere lokalt sentrum med butikker, har lokal 
kulturhistorisk verdi.  

KM 5 Bosettings- og 
aktivitetsområde fra jernalder  

Middels verdi Automatisk fredet kulturminne. Askeladden id. 271622 
Kulturmiljøet har stor kildeverdi, men er vanskelig å 
oppleve uten tilrettelegging.  

KM 6 Bolighus i 
Fannestrandvegen 57, 59 og 61 

Noe verdi SEFRAK-registrerte bygninger  

KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen 13 
Noe verdi 

SEFRAK-registrert bygning 

KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset) Middels verdi Tidligere gårdsbruk/hovedbruket på Fuglset med 
SEFRAK-registrerte bygninger, og automatisk fredete 
kulturminner på tunet. Kommunalt verneverdig, angitt 
med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i KPA.  
Askeladden 95734 og 146649 

KM 9 Enen  Middels verdi Tidligere gårdsbruk og embetsmannsbolig med SEFRAK-
registrerte bygninger. Kommunalt verneverdig, angitt 
med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i gjeldende 
KPA. 

KM 10 Villaer i Fuglsetbakken Noe verdi Lokal kulturhistorisk verdi.  

KM 11 Tøndergård Stor verdi Fredet hovedbygning. SEFRAK-registrert stabbur og 
garasje. Tidligere gårdsbruk, i dag bolighus med hage.  
Askeladden id. 87239 

KL 12 Fannestranda Stor verdi Større sammenhengende bygningsmiljø med høy 
arkitekturhistorisk verdi og forvaltningsprioritet. 
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Figur 5-1 Verdikart. Oversikt over kulturmiljø og verdi, samt planavgrensning. Kart SVV. 
 

 
Figur 5-2 Verdikart – landskapsnivå – KL 4 Den Trondhjemske postvei og KL 12 Fannestranda. Planområdet lengst 
vest i kartet.  
 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

32 
 

5.1 Delområde KM 1 Bolsønes verft 
 

Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø 
Delområdet er et kommunalt verneverdig skipsverft, Askeladden id. 283285. 
 
Kulturhistorisk beskrivelse 
Verftet ble etablert som Bolsønes Skibsbyggeri & mekanisk verksted i 1892 av Nils Knutsen 
Bolsønes. Verftet lå først på Bolsøya i Moldefjorden, men ble i 1905 flyttet til nåværende 
plass på Fuglsetneset, som gjennom årene har blitt hetende Bolsønes pga. verftet.  
 
I starten bygde verftet seilbåter, men leverte allerede i 1902 skroget til den første 
motorbåten i Romsdal. På begynnelsen av 1920-tallet kom verftet i økonomiske 
vanskeligheter, og ble i 1925 solgt til Bernhard Grønningsæter, som endret navnet på 
bedriften til Bolsønes Verft. I 1953 ble det siste fartøyet med treskrog levert, og verftet 
bygde etter dette skip med stålskrog frem til konkursen i 1984.  
 
Etter konkursen ble størstedelen av verftsområdet gjort om til næringsområde, men det ble 
også drevet båtservice-virksomhet i det gamle verftsområdet, og nye eiere videreførte 
navnet Bolsønes Verft. I 2010 kjøpte Fjord 1 Bolsønes Verft for å utføre vedlikehold og 
reparasjoner, både på egne fartøy og for eksterne kunder.  
 
Gjennom mer enn 100 år har Bolsønes verft vært en hjørnesteinsbedrift på Fuglset som mer 
enn noen annen bedrift bidro til å transformere nærområdet, som fram til 1905 utelukkende 
hadde bestått av gårdsbruk med aktiv jordbruksdrift. Med verftsindustrien kom 
arbeiderboliger og butikker, og stedet endret karakter til en forstad til Molde.  
 
Dagens situasjon: 
Verftsområdet består i dag av både verkstedhaller, lager, småhus og slipp. De stående 
bygningene og kaianlegget representerer ulike faser av verftets drift og er bygget til ulik tid 
gjennom 1900-tallet.  
  
Ytterst på kaifronten ligger hovedbygningen, en rektangulær teglsteinsbygning som ble 
oppført i 1905, og med et tilbygg i to etasjer i nordvest. I hovedbygningen er det verksted 
og smie i første etasje, og kontorer i andre etasje. Her var også leilighet til verftsdirektøren. 
Lengst øst på kaifronten står et lite lagerbygg. Nordøst for hovedbygningen ligger slippen, 
som også er fra verftets første periode. På nordsiden av slippen ligger et lite murhus med 
høy pipe - et kjelehus med dampmaskin som produserte damp/energi til ulike deler av 
verftet. Damp ble også brukt til å varme trevirke slik at det lot seg forme. Kjelehuset var 
opprinnelig bygd sammen med et trelastlager, som ble revet omkring år 2000. 
 
Av nyere bygg finnes en stor hall nordøst i verftsområdet, som er oppført etter 1962. Også 
Moldehallen, oppført i 1974, var del av verftet tidligere. Moldehallen er ikke tatt med i dette 
delområdet da det har en annen funksjon i dag.  
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Verftet er med i Molde kommune sin delplan for kulturminner og er gitt høy lokal verdi.  
 

 
Figur 0-1 Utsnitt fra Askeladden som viser det verneverdige området. 
 

 
Figur 0-2 Bolsøynes verft på 1950 tallet, før utviding av kaifronten. Til venstre i bildet ligger Fuglsetholmen, som i     
dag er under dagens kaifront. Foto Digitalmuseum, Romsdalsmuseet. 
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Figur 0-3 Bolsønes verft, trolig 1950-tallet, hovedbygningen i front, bak kan man skimte kjelehuset. Digitalmuseum, 
Romsdalsmuseet. 
 

  
Figur 0-4 Kjelhuset med den høye pipa er et karakteristisk landemerke på verftsområdet. I bakgrunnen verkstedhall 
fra 1962. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
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Figur 0-5 Fine detaljer i hovedbygningen til venstre, slippen til høyre. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
 

 
Figur 0-6 Til venstre hovedbygningen i teglstein fra 1905, til høyre sidefløy i tre. Foto Tine Eikehaug, Statens 
vegvesen. 
 

Tabell 5-1. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 1 Bolsønes verft 

Verdivurdering: Delområde KM 1 Bolsønes verft 
Kulturmiljø – teknisk industrielt kulturmiljø 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                              ▲ 
Begrunnelse: Som en mer enn 100 år gammel hjørnestensbedrift på Fuglset som bidro til å 
transformere området, har bedriften stor lokalhistorisk verdi. Verftet var en gang svært 
synlig i landskapsbildet, noe som har endret seg de siste tiårene med flere store industri- 
og næringsbygg i området.  
Innenfor verftets område er historien fortsatt svært lesbar. De eldste bygningene, sammen 
med slippen, utgjør et kulturhistorisk betydningsfullt og innholdsrikt kulturmiljø. Både 
hovedbygningen og kjelehuset vurderes å være relativt autentiske, og inneholder verktøy og 
utstyr som har stor kulturhistorisk verdi. Verftet har høy lokal verdi og er kommunalt 
listeført, men har kulturhistoriske kvaliteter som kan har regional interesse.  
 
Samlet gis kulturmiljøet middels verdi, i øvre del av skalaen.  
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Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                       ▲ 
Begrunnelse: Verftsgata forlenges østover forbi verftet. Tiltaket er ikke i direkte 
konflikt med delområdet, men vil medføre økt nærføring til det verneverdige 
verftet, og spesielt det verdifulle kjelehuset. Det vurderes at tiltaket vil gi noe 
forringelse, like over ubetydelig endring.  
 
Merknad: Gjeldende områdereguleringsplan forutsetter at kjelehuset rives som 
følge av ny veg. Samtidig har kommunen vurdert at verftet er av høy lokal 
kulturhistorisk verdi og kommunalt verneverdig. Dette er forhold som må 
nærmere avklares dersom gjeldende områdeplan blir realisert.   

 
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                            ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 
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5.2 Delområde KL 2 Den Trondhjemske postvei ved 
Fannestranda 

 

Registreringskategori Kulturlandskapsnivå – Infrastruktur 

Delområdet er traséen etter Den Trondhjemske postvei (Askeladden 268398) ved 
Fannestranda – i dag Fannestrandvegen (tidligere Fannestrandalléen).  
 
Kulturhistorisk beskrivelse 
Fannestrandvegen er opprinnelig del av Den Trondhjemske postvei, en av de seks nasjonale 
postrutene i landet. Før postvegen gikk det en eldre veg her, en viktig forbindelse mellom 
byen, omlandet og fjellovergangene til Nordmøre (Kvernberg 2021). Vegen ble del av 
postruta mellom Molde og Trondheim i 1758, og noen år senere, i 1785, ble postruta 
mellom Stavanger, Bergen og Trondheim vedtatt, og strekningen mellom Molde og 
Trondheim inngikk i samme rute. Den Trondhjemske postvei hadde stor betydning som 
viktigste kommunikasjonsåre gjennom både Møre og Romsdal og langs hele Vestlandet og 
Trøndelag.  
  
Den Trondhjemske postvei er bygget etter instruks fra generalvegmesteren, som var 
kongens embetsmann som ledet arbeidet med de offentlige hovedveiene. Vegen er bygget 
opp fra terrenget, hadde en bredde på vel 8 alen, gode grøfter og en slett og fin vegbane. 
Strekningen mellom Molde og Trondheim var en behagelig og godt farbar vei, først rideveg, 
så for hest og vogn uten for mange bratte bakker eller fjordkryssinger. Langs Fannefjorden 
og det siste stykket inn mot Molde var vegen også svært idyllisk, både når det gjaldt den 
storslåtte utsikten sørover mot alpelandskapet sør for Romsdalsfjorden, og fordi vegen alt 
på slutten av 1700-tallet ble beplantet med trerekker. Fannestrandalléen strekte seg hele 12 
km østover fra Molde og var en av landets lengste alléer langs offentlig veg.    
 
Treplantingen ble startet som et ideelt foretak i byen, men også landets generalvegmestrer 
ivret for alléer langs hovedvegene på 1700-tallet. «Thi om vinteren og i Mørcke er saadant 
meget nyttig for at finde den rette vej», skriv generalvegmeister Georg Anthon Krogh i 1767. 
Likevel var det ikke bare praktiske hensyn som lå bak tanken, men også at treplanting var til 
«Zirat», eller til pryd/utsmykning, for vegen. Langs Fannestranda var det plantet forskjellige 
treslag, som rogn, bjørk, asp og ask. Den fineste delen skal ha vært over eiendommen til 
Lergrovika, hvor det var plantet bare lerk. Også mange av sidevegene inn til eiendommene 
langs postvegen ble beplantet med trerekker.   
 
Langs Fannestranda, og særlig på strekningen mellom Moldegård og Lergrovika, som 
planområdet er en del av, var det utover 1800-tallet flere velstående handelsfolk som kjøpte 
seg tomter og bygget lyststeder med trebygninger oppført i datidens moderne arkitektur. 
Dette bygningsmiljøet med sine ulike bygninger og hageanlegg er i dag en viktig del av 
Moldes historie og har stor verdi historisk, estetisk og opplevelsesmessig (kilde: 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019-2023).   
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Dagens situasjon: 
Postvegen langs Fannestranda har vært viktigste hovedveg inn til Molde i flere hundre år. 
Gjennom årene blitt vegen blitt oppgradert og endret etter stadig nye krav. Vegen ble 
riksveg i 1931, og har vært del av E39 siden 1997. I dag er det få eller ingen fysiske spor 
etter den historiske postvegen, bortsett fra linjeføringen, som er viktig for å knytte de 
historiske delen av vegen sammen. Den rette linjeføringen i dagens veg er også godt i 
samsvar med «det franske prinsipp» som postvegen var bygget etter. Alléen, som har 
eksistert inntil ganske nylig, er også borte, foruten noen få enkelttrær som fremdeles står 
igjen her og der.  
  

 
Figur 5-8 Fannestranda og alléen, ca.1905. Foto Anders Beer Wilse. Nasjonalmuseet 
 

 
Figur 5-9 Fannestrandalléen, siste del av 1800-tallet. Foto Axel Lindahl. Nasjonalmuseet. 
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Figur 5.2-10 Fannestrandvegen i dag, sett østover fra planområdet ved Fuglset. Foto Bente Kjøll Øverbø, Statens 
vegvesen. 
 
Tabell 5-2. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KL 2 Den Trondhjemske postvei og 
Fannestrandalléen.  
Verdivurdering: Delområde KL 2 Den Trondhjemske postvei og Fannestrandalléen 
Landskapsnivå - Infrastruktur  
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                               ▲ 
Begrunnelse: Postvegen har generelt sett nasjonal verdi som kulturminne, og er del av Møre 
og Romsdal fylkeskommune sin delplan for kulturminner som kulturminne av nasjonal 
verdi.  
Langs Fannestrandvegen og gjennom planområdet ligger postvegen under dagens E39 og 
alle fysiske spor etter den historiske vegen er borte. Alléen som var her er også borte, men 
ett og annet tre står igjen. Linjeføringen, som også er dagens E39, har kulturhistorisk verdi, 
både som historiefortellende element og for helheten i den lange postvegen, og for å knytte 
de eldre strekningene sammen. Veglinjen er viktig for forståelsen av postvegen, og for 
tilhørende kulturminner langs traseen. Langs Fannestranda er det en kulturhistorisk 
sammenheng mellom dagens mange kulturminner (det særegne bygningsmiljøet) og den 
historiske vegen. Også «det franske prinsipp» som postvegen er bygget etter kan sies å 
være tilstedeværende i dagens veg med rett linjeføring. Delområdet har likevel redusert 
kulturhistorisk verdi da både vegen og landskapet rundt er svært endret. Det vurderes at 
delområdet har noe verdi.  
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Tiltakets påvirkning 
Alternativ Forbedret  Ubetydelig 

endring  
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Postvegen er allerede borte i området, men linjeføringen eksisterer 
i dagens veg. Planforslaget innebærer at det bygges en stor rundkjøring med fem 
armer, noe som medfører at den rette veglinjen i Fannestrandvegen vil forsvinne 
i dette området. Krysset endrer den historiske linjeføringen, noe som vil redusere 
lesbarheten og forståelsen for den historiske veglinjen. Tiltaket vil medføre at 
historiske sammenhenger vil bli ytterligere svekket. Det vurderes at delområdet 
vil bli noe forringet. 
 

  
Tiltakets konsekvens 
Alternativ +++/++

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

1                                                          ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 
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5.3 Delområde KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely 
 

Kulturmiljø, registreringskategori gårdsmiljø/kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er et tidligere bruk under Fuglset (gnr. 26) med navn Bakkely (gbnr 26/17) med 
SEFRAK-registrert våningshus og løe (SEFRAK 1502-0016-012 og 013).   
 
Kulturhistorisk beskrivelse:  
Bakkely er utskilt fra bruk nr. 1 på Fuglset (Stor-Fuglset). Et kart over Fuglset året 1865 viser 
at det var hus også den gangen på Bakkely. Kan hende var dette da en husmannsplass under 
gården som senere ble utskilt som eget bruk. Fuglset hadde en periode 7 husmannsplasser.  
 
Det er tre SEFRAK-registrerte bygninger på Bakkely, hvor to av dem står i dag. Våningshuset 
(SEFRAK 1502-0016-012) er oppført ca. 1908-1910, og har utforming og detaljer knyttet til 
sveitserstilen. Bygningen er i god stand og har bevart opprinnelige detaljer og utseende. Løa 
(SEFRAK 15012-0016-013) er datert til samme tid. Uthuset (SEFRAK 1502-0016-014) er 
revet og det er satt opp ny bygning på samme tomten.   
 
Bakkely er et av få gårdstun som i dag er bevart på Fuglset. All innmark rundt gården er 
borte og utbygd med forretningsbygg og asfalterte områder, men den nærmeste hage inntil 
huset er beholdt. Her er det flere eldre trær.  
 

 
Figur 5.3-11 Foto fra Bolsøyboka, del II, av Jørgen Olafsen-Holm 1948:244. 
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Figur 5-12 Våningshuset på Bakkely. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
 

 
Figur 5-13 Våningshuset og løa sett fra vest. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

43 
 

 
Figur 5.3-13 Kart fra 1865 med Bakkely inntegnet. Kilde: Bolsøyboka, andre del, av Jørgen Olafsen-Holm 1948 

 

 
Figur 5.314 Bakkely på 1960-tallet. Bruket til venstre, Vårtun, er revet. Foto Widerøe flyselskap. 
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Tabell 2-3. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely 

Verdivurdering: Delområde KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely  
Kulturmiljø – gårdsmiljø/kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                     ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er et av få gårdsbruk igjen på Fuglset, og er et godt eksempel på 
gårdstun som var vanlig på Fuglset, men som i dag på grunn av urbanisering og utvikling er 
i dag i ferd med å forsvinne helt fra området. Bygningene har historisk og arkitektonisk 
verdi, men opplevelsen av delområdet er noe redusert da det ligger inneklemt mellom 
industri- og næringsbygg og asfalterte parkeringsområder. Kulturmiljøet vurderes å ha noe 
verdi.   
 
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: I planforslaget vil ny veg og tunellpåhugg komme i direkte konflikt 
med delområdet. Hele delområdet går tapt og blir fjernet/ødelagt.  

 
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                                             ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet 
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5.4 Delområde KM 4 Fuglset gamle sentrum 
 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er et bygningsmiljø langs Fannestrandvegen som tidligere var et lite 
sentrumsområde med butikker på Fuglset.  
 
Kulturhistorisk beskrivelse 
Et håndtegnet kart fra 1865 over bebyggelsen på Fuglset viser at det alt den gangen lå flere 
hus langs Fannestrandvegen i dette området på Fuglset. Hva type hus dette var er usikkert. 
Men etter at Bolsønes verft etablerte seg her i 1905 kom det flere butikker og smånæring i 
dette området slik at området ble et lite senter i utkanten av byen. Bebyggelsen bestod av en 
rekke hus med forretninger i første etasje og bolig i andre etasje. I boka Stadnamn i Molde 
kommune omtales flere næringsvirksomheter her, som Hermetikken, Røsbergs 
møbelfabrikk, Garveriet, Dahl-kaien og Rye-huset hvor det ble drevet butikk – Verftets 
handel (se figur 5-22). (Holbøvåg 2010:44).  
 
Foto fra 1947 (se figur 5-18) viser at sentrumsområdet den gangen bestod av langt flere 
bygninger enn slik situasjonen er i dag. Kulturmiljøet omfatter i dag Fannestrandvegen 72, 
76, 78 og 91. (gnr. 26/55, 51, 49, og 47). Det er fortsatt butikker og næringsvirksomhet i 
flere av bygningene. 
 
I Molde byleksikon (Kvernberg 2021) og Stadnamn i Molde (Holsbøvåg 2010) er noen av 
bygningene omtalt: 
 
Hermetikkfabrikken ble anlagt i 1916 av Eilert Dahl. Husene er i dag borte, men fabrikk-
kaien, Dahl-kaien, eksisterer fortsatt (se figur 5-17 og 5-23). Denne er noe utbedret og 
endret fra opprinnelig form.  
 
Garveriet er en murbygning oppført 1919 som fortsatt står. Denne var senere del av 
Røsbergs møbelfabrikk (se figur 5-22).  
 
Møbelprodusent Røsberg bygget kombinert bolighus og forretningsbygg for møbler i 1935, i 
dag Fannestrandvegen 78 (Bolsønes 1995:50) (se figur 5-21,22 og 23).    
 
Tidligere Fuglset handel i Fannestrandvegen 76 er et butikkbygg oppført i 1937. Butikken 
ble nedlagt i 2009 (se figur 5-20). 
 
De gjenstående bygningene i delområdet er i dag trolig noe endret i forhold til opprinnelig 
utforming. Stilmessig er hovedtrekkene preget av etterkrigsarkitektur iblandet trekk fra 
funksjonalisme og noe tradisjonsbasert byggeskikk. Fannestrandvegen nr. 91 viser trekk fra 
nyklassisisme.  
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Figur 5.4 Håndtegnet kart over Fuglset 1865. Langs Fannestrandvegen er det en del hus på denne tida. Kilde Olafsen-
Holm 1948.  
 

 
Figur 5.4-17 Fuglset sentrum sett fra sjøen i 1950-årene. Dahl-kaien i forgrunnen, garveriet til venstre. Foto Widerøe. 
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Figur 5-18 Fuglset sentrum i 1947. Her ser en hvordan sentrumsbebyggelsen er konsentrert nede ved verftsområdet, 
mens det fremdeles er jordbruksdrift ellers på Fuglset. Blå prikker viser bygg som i dag er borte, røde prikker er 
eksisterende bygninger. Nede til venstre er Bolsønes verft. Sjølinja bak delområdet er utfylt etter krigen. Dahl-kaien til 
høyre. Flyfoto hentet fra Askeladden. 
   

 
Figur 5-19 Verftet handel. Foto ukjent. 
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Figur 5.4-20 Til venstre Fannestrandvegen 76 og 78, til høyre nr. 72. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
 

 
Figur 5.4-21 Fannestrandvegen 91 (t.v.) og Fannestrandvegen 78 (t.h.). Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.  
 

 
Figur 5-22 Fabrikkbygning (garveri og møbelfabrikk) i Fannestrandvn. 78. Foto Bente K. Øverbø, Statens vegvesen. 
 

 
Figur 5-23 Garasje/naust (?) ved Fannestrandvegen 76, Dahl-kaien til høyre. Foto Statens vegvesen. 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

49 
 

Tabell 5-4. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde Fuglset gamle sentrum 

Verdivurdering: Delområde KM 4 Fuglset gamle sentrum 
Kulturmiljø – Kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                    ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er et typisk eksempel på tidlig sentrumsdannelse rundt 
industriområder, og har hatt betydning som bydelssentrum på Fuglset. I dag er 
kulturmiljøet nokså fragmentert i forhold til tidligere da flere av bygningene er revet. Byen 
har også vokst slik at delområdet i dag ikke oppleves som et avgrenset senter. Delområdet 
inneholder bygninger med trekk fra moderne arkitektur og har avgrenset arkitekturhistorisk 
betydning. Delområdet har likevel kulturhistorisk betydning og viser sammenhenger knyttet 
til utviklingen av området. Kulturmiljøet har lokal kulturhistorisk verdi. Kulturmiljøet 
vurderes å ha noe verdi.  
 
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Det meste av delområdet vil fjernes og rives, slik at størstedelen av 
kulturmiljøet går tapt. Det vurderes at delområdet blir sterkt forringet.  

 
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                                          ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet 
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5.5 Delområde KM 5 Bosetning- og aktivitetsområde fra 
jernalder 

 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er automatisk fredet kulturminne (Askeladden 271622) med bosetningsspor fra 
jernalder. Kulturmiljøet er lokalisert inne i en hage i Fuglsetbakken 3.  

 

Beskrivelse 
I 2020 ble det i forbindelse med arkeologiske registreringer for E39 Bolsønes - Kviltorp (se 
Arkeologisk rapport 2021. E39 Bolsønes Kviltorp. Moldegård, Fuglset, Øverland, Tøndergård, 
Berg, Leigrovik gbnr 25, 26, 27, 28, 29 og 31 i Molde kommune) gjort et funn etter et 
bosetningsområde datert til merovingertid (ca. 570-800 e.Kr.), samt enda eldre 
dyrkingsspor datert til yngre bronsealder (ca. 1300 – 700 f.v.t.) - førromersk jernalder (500-
0 f.v.t.). Lokaliteten befinner seg nær den gamle stranden ved Fuglset.   
 
Funnet kan relateres til to andre liknende funn på Fuglset. Disse er funn av to tidligere hus-
strukturer, samt spor etter dyrkingslag (ID 95734 og ID 146649), som ligger ca. 400 m mot 
nordvest fra dette delområdet der hovedtunet på gården har ligget (bruk 1). De tidligere 
registreringene indikerer at det har vært bosetning på Fuglset siden eldre bronsealder, med 
flere hus-strukturer, dyrkingslag og ardspor. 
 
Lokaliteten befinner seg i et flatt hageområde (gnr/bnr 26/119, 26/333) som er omgitt av 
moderne bygninger og parkeringsplasser. Det meste av området rundt delområdet er blitt 
forstyrret av moderne hus og utbygginger, og trolig har denne lokaliteten har strekt seg noe 
videre nord og øst for tomten.  

 
Figur 5-25 Utsnitt av kart fra Askeladden som viser plassering av lokaliteten.  
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Figur 5-26 Kart over sjaktene som ble undersøkt med avmerking av funn. Kilde Møre og Romsdal fylkeskommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 2021: Arkeologisk rapport E39 Bolsønes - Kviltorp. 

 
Figur 5-27 Lokaliteten befinner seg under torva i denne hagen. Foto Aaron Johnston, Møre og Romsdal 
fylkeskommune.  
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Tabell 5-5 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5 Bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalderen.  

Verdivurdering: Delområde KM 5 Bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder   
Kulturmiljø – kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Delområdet har stor verdi som kilde til ny kunnskap om områdets historie og 
bruk. Det har også en relasjon til andre tilsvarende kulturminner på Fuglset. Men 
delområdet har noe begrenset verdi da det er vanskelig å oppleve uten tilrettelegging, og 
fordi det både er usynlig (under bakken) og ligger i en privat hage. Det vurderes at 
delområdet har middels verdi, opp mot stor verdi på skalaen.  
 
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                  ▲ 
Begrunnelse: Delområdet vil ligge like utenfor selve planområdet og blir ikke 
fysisk berørt. Visuell påvirkning vil i dette tilfellet vurderes å være uten 
betydning. Det vurderes at påvirkningen vil være ubetydelig.  

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.6 Delområde KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen 57, 59 og 61 
 
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er tre SEFRAK-registrerte bolighus i Fannestrandvegen 57, 59 og 61 (gnr. 
25/374, 375 og 377) (SEFRAK 1502-0016-071,072 og 090).  
 
Kulturhistorisk beskrivelse: 
Bygningene er i SEFRAK beskrevet som arbeiderboliger, bygd i 1931-32, og er 
horisontaldelte to- og tremannsboliger oppført i tre. I Molde byleksikon (2021:91) er 
bygningene omtalt som «De tre musketerer».   
 
De tre bygningene var like da de ble oppført, men nr. 61 skiller seg i dag ut med annen 
byggestil og uttrykk. Årsaken er at huset ble totalskadd under bombeangrep i 1940, og nytt 
hus ble oppført i 1941 (arkitekt Karl Stenersen).  
 
Bygningene i Fannestrandvegen 57 og 59 har trekk fra nyklassisime med både runde- og 
store smårutete vinduer, svai i taket og store verandaer. Bygningen i Fannestrandvegen 61 
har trekk fra funksjonalismen. Arkitekturen på de tre bygningene kan passe inn med den 
typiske villabebyggelsen videre østover langs Fannestrandvegen.  
 

 
Figur 5-28 Fannestrandvegen 57 og 59. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
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Tabell 5-6. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen 57, 59 og 61.  

Verdivurdering: Delområde KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen 57, 59, og 61.  
Kulturmiljø – registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                           ▲ 
Begrunnelse: Samlet representerer bygningene en type kulturmiljø som vokste frem i takt 
med industrialiseringen av området. Bygningsmiljøet har arkitekturhistorisk betydning som 
gode eksempler på en stilhistorisk epoke som var populær i første del av 1900-tallet. 
Boligene er godt synlige historiske markører i landskapet. Kulturmiljøet har lokalhistorisk 
verdi, og vurderes å ha noe kulturhistorisk verdi.  
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                           ▲ 
Begrunnelse: Når E39 legges i tunnel øst for kulturmiljøet vil det medføre noe 
redusert trafikk forbi delområdet, noe som vurderes som en positiv endring. Det 
vil likevel være lokaltrafikk inn til Molde by forbi delområdet. Like nord for 
delområdet skal det anlegges ny sykkelveg, som kommer tett inntil delområdet 
og som vil påvirke omgivelsene. Det vil også medføre økt sykkeltrafikk forbi 
delområdet. Tiltaket vil ikke redusere kulturminneverdiene slik at påvirkningen 
vurderes å være liten til ubetydelig. Totalt vurderes det at påvirkningen blir 
ubetydelig, opp mot forbedret på skalaen.  
 

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                       ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.7 Delområde KM 7 Bolighus Fuglsetvegen 13 
 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljøer i tettbygde områder 

Delområdet er et er SEFRAK-registrert bolighus i Fuglsetvegen 13 (SEFRAK nr. 1502-0016-
096).  
 
 
Kulturhistorisk beskrivelse:  
I følge SEFRAK-registeret er huset oppført i 1865. Det er også tegnet inn på kart over Fuglset 
fra 1865 (se delområde 2), med påført opplysning at Johanne Jakobsdatter Pedersen bor her.  

Det er få opplysninger om bygningen, men det er ikke utenkelig at dette kan ha vært en 
tidligere husmannsplass under Fuglset. På kartet fra 1865 er det tegnet inn noe innmark 
rundt bygget.  

Dagens bygning vurderes å være svært mye endret og har ingen synlige kulturhistoriske 
spor. Området rundt bygningen er utparsellert og bebygd med eneboliger.  

 

 
Figur 5-29 Bygningen er SEFRAK-registrert og oppgitt å være bygd i 1865, men har få eller ingen visuelle historiske 
trekk. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.  
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Tabell 5-7 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen 13 

Verdivurdering: Delområde KM 7 Bolighus Fuglsetvegen 13   
Kulturmiljø – Kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                             ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder en bygning med begrenset til ubetydelig 
kulturhistorisk interesse. Stedet kan ha lokalhistorisk betydning, men er så endret at 
verdien anses som lav. Kulturmiljøet har noe verdi, i nedre skala mot ubetydelig.   
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                   ▲ 
Begrunnelse: Delområdet ligger i influensområdet, men tiltaket vil ikke medføre 
endringer, heller ikke visuelle.  

 
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                             ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.8  Delområde KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset)  
 
Kulturmiljø, registreringskategori gårdsmiljø/kulturmiljø i tettbygde områder 
Delområdet er hovedbruket og tunet på Fuglset gård (gnr./bnr. 26/1) med arkeologiske 
funn, Askeladden id. 95734 og 146649. Bygningene er SEFRAK-registrert (SEFRAK 1502-
0016-005, 006 og 007), og hele tunet er angitt med hensynssone H570 i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Kulturhistorisk beskrivelse 
Fuglset gård ligger på en eldre sjøterrasse ca. 50-60 meter over havet, og med utsyn 
sørover til fjord og fjell. Det er grunn til å tro at gården kan være blant de eldste i området, 
noe som også blir påvist gjennom arkeologiske funn. Navnet Fuglset kan vise til en storfugl, 
men kan også være sekundært og vise til elva som renner gjennom eiendommen, 
Fuglsetbekken (Holsbøvåg 2010:44). På tunet er det gjort to funn etter eldre bygninger 
datert til bronsealder. Et av disse, Askeladden id. 95734, ligger rett øst for våningshuset, 
hvor stabburet står. Lokaliteten her viste spor etter en huskonstruksjon med en avgrensing 
på ca. 10 x 15 meter. Undersøkelsene viste at bygningen kan ha vært bygd på en annen 
måte enn et tradisjonelt langhus, da bare halvdelen av stolpene stod parvis mot hverandre. 
Ildstedet lå utenfor det som ble tolket som bygning. Dette kan tyde på at bygningen har hatt 
en annen funksjon enn bolig og at ildstedet kan peke mot et område med funksjon som tun.  
 
Det andre funnet, Askeladden id. 146649, ble lokalisert vel 50 meter sørvest for dagens 
hovedhus, ved terrassekanten. Lokaliteten ble utgravd i 1988 og er i dag fjernet. Her ble det 
funnet spor etter en mulig bygning med tre kokegroper/ildsteder. Det ble tatt ut to 
kullprøver, den ene datert til eldre bronsealder, den andre til yngre bronsealder.  
 
Det er også gjort andre arkeologiske funn på Fuglset (utenfor delområdet), blant annet to 
steiner med runeinnskrift på (Askeladden id. 67093 og 60167), og en kokegrop datert til 
folkevandringstid (Askeladden id. 180146). Alle disse funnene viser at Fuglset har stor 
tidsdybde.  
 
Gårdstunet på Fuglset består i dag av tre eldre bygninger, alle SEFRAK-registrerte og med 
ukjent byggeår (SEFRAK 1502-015-05, 06 og 07). Alle bygningene er avbildet på fotografi i 
bygdeboka datert 1900 (se under), men har gjennomgått store endringer etter den tid. Den 
eldste delen av våningshuset skal være oppført på 1700-tallet. Huset ble først bygd som 
bolig for en familie, men er endret i flere omganger, både tidlig på 1800-tallet, og i siste del 
av 1800-tallet, hvor det da var bolig for flere familier. Bildet fra 1900 viser en bygning med 
impulser fra tradisjonelle trønderlån. Tidlig på 1900-tallet ble bygningens fasade endret til 
sveitserstil. Stabburet med tømmerkjerne er ikke datert, og har vært flyttet et par ganger før 
det fikk nåværende plassering øst for våningshuset. Bygningen har klokketårn. Eldste del av 
uthuset (østredel) skal være oppført tidlig på 1800-tallet, og da som eldhus med rom for 
dreng og tjenestepike på loftet. Bygningen er senere forlenget vestover og påbygd en etasje.    
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Av andre kulturspor på tunet er et stort tuntre like øst for stabburet og en elv med 
forebygging. Det skal ha ligget et kvernhus i elva like øst for stabburet, usikkert om det er 
spor igjen etter det. Fuglset var også postgård, det vil si at bonden på gården hadde ansvar 
for frakt av post begge veier fra Fuglset til neste postgård langs Den Trondhjemske postvei.  
 
Det avgrensede delområdet utgjør bare en liten del av den opprinnelige eiendommen. 
Fuglset ble utover 1900-tallet utparsellert til boligområde, og inngår i dag i den utvidede 
delen av Molde by.  
 

 
Figur 5-30 Fuglset ca. 1900. Foto fra Bolsøyboka, del II, av Jørgen Olafsen-Holm, 1948. 
 

 
Figur 5-31 Stor-Fuglset i dag. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.  
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Figur 5-32 Utsnitt fra Askeladden som viser de forhistoriske lokalitetene ved gårdstunet.  
 
Tabell 5-8 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 8 Fuglset gård 
Verdivurdering: Delområde KM 8 Fuglset gård   
Kulturmiljø – gårdsmiljø/kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                   ▲ 
Begrunnelse: Delområdet inneholder flere typer kulturminner, både forhistoriske og fra 
nyere tid, som viser at området har stor tidsdybde. Bygningsmiljøet inneholder godt bevarte 
bygninger med arkitekturhistorisk betydning. Delområdet er også angitt med hensynssone i 
kommunens kulturminneplan og har stor lokal verdi. Det vurderes av delområdet har 
middels verdi, opp mot stor på skalaen på grunn av kompleksiteten.  

Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                    ▲ 
Begrunnelse: Delområdet ligger i influensområdet, men visuell påvirkning 
vurderes å være liten til ubetydelig. Totalt vurderes det at planen medfører en 
ubetydelig endring.   
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Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                              ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.9 Delområde KM 9 Enen  
 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er et tidligere bruk under gården Øverland (gnr. 27) med SEFRAK-registrerte 
bygninger (SEFRAK 1502-016-040, 041 og 042). Kulturmiljøet er angitt med hensynssone 
H570 Bevaring kulturmiljø i gjeldende KPA.   

 

Kulturhistorisk beskrivelse 

Enen var opprinnelig en husmannsplass under Øverland (gnr. 27) som ble utskilt som eget 
bruk (bnr. 3, i dag nr. 202) i 1796. Før husmannsplassen ble opprettet var hele området 
mellom gården og sjøen et utmarksområde på Fuglset bestående av skog og myr. Enen var 
etter 1796 eid av byfogden i Molde, og senere var stedet lensmannsgård.  

Det er i dag tre SEFRAK-registrerte bygninger på Enen (SEFRAK nr. 1502-016-040, 041 og 
042). Eldste delen av våningshuset skal være rundt 300 år og oppført rundt 1700. Dette var 
opprinnelig en årestove/røykstove. Huset skal være påbygd flere ganger, blant annet i 1897 
og 1937. Huset er i dag en toetasjes bygning med et formspråk inspirert av klassiske idealer, 
med stram symmetri, smårutete vinduer og dekorative listverk.  

Stabburet har ukjent byggeår. Det er en lafta bygning som i 1914 ble flyttet fra nordøst-
siden av våningshuset til nåværende plassering på vestsiden. Stabburet ble flyttet for å gi 
plass til et ekstra våningshus. Dette har profilert listverk. Det er også et uthus på tomten, 
oppført tidlig på 1900-tallet.  

Bruket hadde også løe og eldhus, som ble revet rundt 1985. I dag er all innmark utparsellert 
og området utbygd til villaområder. Delområdet har noe grøntareal igjen foran huset, som i 
dag utgjør eiendommens hage.  

Bruket lå langs den idylliske Fannestrandalléen, som utover 1800-tallet bidro til å gjøre 
Molde kjent både nasjonalt og internasjonalt. Her ble det på 1800-tallet anlagt en rekke 
lyststeder for velstående kjøpmenn som oppførte en svært karakteristisk trehusbebyggelse 
med bygninger oppført etter datidens stilidealer. Også Enen var del av denne idyllen langs 
Fannestranda, noe som kan ha bidratt til å påvirke gårdens utforming.   
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Figur 5-33 Våningshus og stabbur på Enen gård. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
  

 

Figur 5-34 Enen gård i 1968. Den røde løa ble revet i 1995. Arken på våningshuset er borte i dag. Foto Widerøe 
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Figur 5-35 Enen gård rundt 1950. Foto Widerøe.  
 

 
Figur 5-36 Utsnitt fra KPA hvor Enen er angitt med hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. 
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Tabell 5-9. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 9 Enen   

Verdivurdering: Delområde KM 9 Enen   
Kulturmiljø – kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                  ▲ 
Begrunnelse: Delområdet har stor lokal verdi og angitt med hensynssone i KPA. 
Kulturmiljøet har et helhetlig bygningsmiljø med bygninger med arkitekturhistorisk 
betydning, særlig våningshuset og stabburet. Delområdet inngår også i en større kontekst i 
det karakteristiske bygningsmiljøet langs Fannestranda, som inneholder bygninger som er 
viktige for byens historie. Det vurderes at delområdet har middels verdi, i øvre del av 
skalaen.    
 
Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                       ▲ 
Begrunnelse: Det må oppføres støyskjerming langs E39, også langs Enen, noe 
som medfører inngrep i del av hensynssonen - i hagen nærmest vegen. I dag er 
det også en lav jordvoll mot E39 i deler av dette området, men eiendommen er 
synlig fra E39. Ny støyskjerming vil bli høyere enn dagens, opp mot dobbelt så 
høy som dagens jordvoll, og vil strekke seg langs hele eiendommen. 
Støyskjerming er både et positivt og negativt tiltak. Positivt fordi det hindrer at 
eiendommen blir utsatt for skjemmende støy, negativt fordi det vil medføre et 
nytt tiltak i det verneverdige området, og fordi eiendommen mister kontakten 
med sjøen. Eiendommen blir heller ikke synlig fra Fannestrandvegen, og det 
historiske miljøet «forsvinner» som en synlig kulturhistorisk markør i 
omgivelsene. For delområdet vil utformingen av støytiltaket ha mye å si. Det må 
derfor legges stor vekt på god utforming der tilpasning til det historiske miljøet 
blir vektlagt. Dette vil til en viss grad kunne redusere den negative påvirkningen. 
Totalt vurderes det at tiltaket vil medføre at delområdet blir noe forringet.    
 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

65 
 

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                            ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 
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5.9 Delområde KM 10 Villaer i Fuglsetbakken 
 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder 

Delområdet er et villaområde i Fuglsetbakken.   
 
Beskrivelse: 
Flere av villaene i Fuglsetbakken er oppført tidlig på 1900-tallet, blant annet av ansatte ved 
Bolsønes verft (Kvernberg 2021:100). Villaene er oppført i ulik stil, her er trekk fra 
nyklassisime, sveitserstil, nybarokk mm.. De fleste er nok noe endret noe gjennom årene.  

Fuglsetbakken 11 – Villa Breidablikk – var første gang oppført i 1888 i sveitserstil, og var et 
bygg som harmonerte godt med villakulturen langs Fannestrandvegen. Huset brant i 1928, 
og det ble oppført et nytt bygg på de samme murene like etterpå. Det nye bygget fikk et 
annet uttrykk enn det første med trekk fra datidens mote – nybarokken - med streng 
symmetri og ornamentering (Austigard 2007).  

Under nevnes noen villaer i Fuglsetbakken som er omtalt i Molde byleksikon (Kvernberg 
2021:100): 

Fuglsetbakken 13 – Tun – oppført i 1916 for snekker Magnus Reite (1878- 1956). 
Nyklassisisme.   
Fuglsetbakken 15 – Bekketun – oppført i 1919 for verftsdirektør Sverre Bolsønes (1866-
1972). Trekk fra sveitserstil.  
Fuglsetbakken 18 – Eikelund – bolighus oppført i 1918 for verftdirektør Olav Bolsønes 
(1879-1944). Trekk fra sveitserstil. 
 

 
Figur 5-37 Fuglsetbakken rundt 1950, Breidablikk er markert med pil, de andre omtalte villaene ligger videre oppover 
i bakken. Foto lånt fra Bjørn Austigard sin artikkel om Breidablikk 2007. Foto Widerøe. 
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Figur 5-38 Fuglsetbakken 11 (t.v.) og 13 (t.h.), oppført henholdsvis i 1926 og 1916. Foto Tine Eikehaug, Statens 
vegvesen. 
 

 
Figur 5-39 Fuglsetbakken 15 (t.v.) og 18 (t.h.). Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 

 

Tabell5-10. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 10 Villaer i Fuglsetbakken 

Verdivurdering: Delområde KM 10 Villaer i Fuglsetbakken 
Kulturmiljø – kulturmiljø i tettbygde områder 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                               ▲ 
Begrunnelse: Kulturmiljøet inneholder bygninger med arkitekturhistorisk betydning bygd i 
ulike stilarter som var moderne tidlig på 1900-tallet. Kulturmiljøet har lokal verdi, og noe 
kulturhistorisk verdi.   

Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                       ▲ 
Begrunnelse: Delområdet blir ikke fysisk berørt av tiltaket, men ligger i 
influensområdet og tett ved tiltaket. Dette området er i dag dominert av veger og 
moderne industri- og forretningsbygg med store asfaltflater, noe som har 
transformert det kulturhistoriske landskapet. Planforslaget vil likevel medføre 
noe mer svekking av kulturhistoriske sammenhenger, men uten å redusere 
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verdien av delområdet. På grunn av noe indirekte påvirkning vurderes det at 
delområdet blir noe forringet, men i nedre del av skalaen mot ubetydelig.  

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                    ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.10  Delområde KM 11 Tøndergård 
 

Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder/gårdsmiljø 

Delområdet består av et tidligere gårdstun med vedtaksfredet våningshus (Askeladden 
87239), og SEFRAK-registrert stabbur og garasje (Askeladden 1502-0016-045 og 046), 
samt eldre hage.   

Kulturhistorisk beskrivelse 

Matrikkelgården Tøndergård (gnr. 28) var trolig ødegård etter svartedauden og ble 
gjenopptatt på slutten av 1500-tallet. Det opprinnelige gårdsnavnet var da Nerland, men 
gården endret navn etter Peder Thønder, som bygslet gården etter 1610 (Kvernberg 
2021:339).   

Den freda hovedbygningen er oppført i 1797 (Holsbøvåg 2010:46), som sammen med hage, 
garasje og et gammelt stabbur, i dag ligger midt i et boligfelt som ble bygget på 1950-tallet 
og senere. Fra Tønderveien i sør går en smal innkjørsel opp mot kulturmiljøet. Løa som lå 
like øst for hovedhuset er revet. Tomten og hagen er skåret til et minimum, og bebyggelsen 
omkring kommer tett på fra alle sider. Hovedbygningen ble fredet alt i 1923, og er en avlang 
tømmerbygning i to etasjer, kledd med stående panel. Bygningen har godt bevarte 
empireeksteriør med hovedfasade mot sør, preget av stram symmetri og vekt på det sentralt 
plasserte inngangspartiet (Askeladden).  

Stabburet er registrert i SEFRAK. Det er ikke datert, men er oppført i tømmer og «har stått 
der siden gammelt av». Det har rød trekant i SEFRAK, og faller inn under § 25 i 
kulturminneloven om meldeplikt. Garasjen/uthuset er også registrert i SEFRAK. 
Tømmerkjernen i dette bygget skal være gammelt. Det var, ifølge opplysninger i SEFRAK, 
opprinnelig en «tiendebu», et stabbur til kornskatt til presten, og stod på Vedøy. I 1903 ble 
tømmeret solgt, kløyvd i to og satt opp på Holmestrand som landhandel, og ble flyttet til 
Trøndergård på slutten av 1960 hvor det ble satt som garasje.  

Innmarka til gården ble utparsellert til villabebyggelse på 1950 tallet. Etter det ble også løa 
revet.    
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Figur 5-40 Utsnitt fra Askeladden som viser fredet hovedbygning og 
SEFRAK-registrert løe og garasje. 

 

 

Figur 5.105-41 Den freda hovedbygningen på Tøndergård. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen. 
 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

71 
 

 
Figur 5-42 Flyfoto fra 1947 viser Tøndergård med den freda hovedbygning, stabbur og låvebygning. Til høyre litt av 
Retiro, som var skilt ut fra gården. Ved fjøra sees naustet til venstre. Kilde: Askeladden 
 

 
Figur 5-43 Situasjonen i dag. Utparsellering av hustomter skjedde på 1950-tallet. Kilde: Askeladden 
 



 E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Kulturarv  

72 
 

Tabell 5-10 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 10 Tøndergård 

Verdivurdering: Delområde 10 Tøndergård 
Kulturmiljø – kulturmiljø i tettbygde områder/gårdsmiljø 
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Delområdet er noe fragmentert og opprinnelig kontekst er svært endret, men 
bygningsmiljøet har stor kulturhistorisk verdi og arkitektonisk verdi. Kulturmiljøet er 
vurdert å ha regional til nasjonal betydning, og vurderes å ha stor kulturhistorisk verdi.   

Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                 ▲ 
Begrunnelse: Delområdet blir ikke berørt, heller ikke visuelt.  
 

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                            ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet 
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5.11 Delområde KL 12 Fannestranda 
 

Registreringskategori Landskapsnivå - Kulturhistoriske landskap 

Delområdet er et større sammenhengende kulturlandskap langs Fannestranda og 
Fannestrandvegen med verneverdige og fredede villaer, parker og hager. Delområdet er ofte 
omtalt som «Fannestrandkulturen».  

 
Figur 5-44 Utsnitt fra Askeladden som viser verneverdige og fredete villaer og hager langs Fannestranda. 

 

Kulturhistorisk beskrivelse:  

Langs Fannestranda ligger en rekke gamle villaer. Her er bygninger som er oppført som både 
sommerhus for velstående handelsfolk, villaer for embetsmenn, og eldre gårdsbygninger.  

De eldste villaene, som Årø, Tøndergård, Nøisomhet og Enen, er datert til 1700-tallet, og 
har sin opprinnelse i å være gårdsbruk tilhørende embetsmenn. Den neste store epoken, 
som kom til å prege området, var de mange villaene som ble bygget etter 1870-tallet, og 
oppført i sveitserstil og med tilhørende hageanlegg. Eksempler på dette er Leigrovik, 
Lubbenes, Retiro og Kviltorp. De tre siste var sommervillaer for velstående handelsfolk fra 
Kristiansund, en by som gjennom flere tiår på 1800-tallet hadde opplevd eventyrlige tider i 
handelsnæringen, og hvor mange av byens forretningsmenn var blitt velstående på salg av 
klippfisk. I motsetning til det værharde kystklimaet i Kristiansund, var klimaet langs 
Fannestranda langt mildere med mye sol, og i le for vær og vind, noe som egnet seg godt 
som feriested. Dessuten er utsikten over fjorden og fjellpanoramaet i sør slående vakker. 
(Rønsøen 2007). 

I Molde kommune sin delplan for kulturmiljø er det slått fast at dette bygningsmiljøet utgjør 
i dag en viktig del av byens historie: (s:9) De forteller om embetsmannsbyen, om landbruk 
og fiskerier, om handelsmenn, Moldes elite og Kristiansunds klippfiskadel som hadde sine 
sommerresidenser langs «Fannestranden», med Retiro som det ypperste eksemplet. Til 
sammen er kulturminnene på denne strekninga viktig for Moldes historie, ikke minst i lys av 
alt som har gått tapt i sentrum som skyldes katastrofer og nyere samfunns- og byutvikling. 
Denne bygningshistorien, som starter med Moldegård og avsluttes med Lergrovik og Ytre og 
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Indre Årø gård, har sammen med restene av ikke ødelagt landskap, stor verdi reint historisk, 
estetisk og opplevelsesmessig, og forteller om byhistoria særlig på 1800-tallet. 

 

Dagens situasjon:  

Villaområdet strakk seg opprinnelig langs Fannestranda mellom Moldegård og Årø, men i 
dag er en stor del av det historiske området, særlig mellom Moldegård og Fuglset, nedbygd 
slik at de historiske sammenhenger er brutt. Derfor blir utstrekningen av dette delområdet 
Fannestranda definert som området langs Fannestrandvegen mellom Bolsønes/Fuglset og til 
Årø.  

Følgende bygninger er vedtaksfredet etter kulturminneloven: Nøisomhet (4 bygninger, 
Askeladden id. 87238-1-4), Tøndergård (hovedbygningen, Askeladden id. 87239) og Årø 
Indre (hovedbygningen, Askeladden id. 87240).  

Følgende bygninger og hager er av regional verdi: Retiro (Askeladden id. 107963), 
Lergrovika (Askeladden id. 226856), Årønes (Askeladden id. 227005). 

Følgende bygninger er kommunalt verneverdige: Enen (bygninger og hage, H570 bevaring 
kulturmiljø i kommuneplanen), Lubbenes (hovedhus Askeladden id. 280757, naust 285411), 
Lerkehaugen (Askeladden id. 280753).  
 

 
Figur 5-45 Lergrovik. Foto Digitalmuseum/Romsdalsmuseet. 
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Figur 5-46 Villa Retiro. Foto Digitalmuseum/Romsdalsmuseet. 
 

 
Figur 5-47 Hovedbygningen på Nøisomhet. Foto Halvor Wreim, Riksantikvaren. 
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Figur 5-48 Lubbenes. Foto Karl Teigen, Digitalmuseum/Romsdalsmuseet. 
 

 
Figur 5-49 Lubbenes i dag. Foto Bente Kjøll Øverbø, Statens vegvesen. 
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Tabell 5-11. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KL 11 Fannestranda   
Verdivurdering: Delområde KM 9 Enen   
Landskapsnivå – kulturhistoriske landskap  
Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 
                                                                                           ▲ 
Begrunnelse: Fannestranda har endret seg mye siden storhetstiden på slutten av 1800-tallet 
og flere av villaene som var her er i dag borte. Storhetstiden er likevel lesbar og kommer til 
syne gjennom de eksisterende eldre villaene langs strandstykket. Disse har stor 
arkitekturhistorisk verdi og regnes som en viktig del av Moldes historie. Flere har høy 
forvaltningsprioritet, også med regional og nasjonal verdi. Østre del av delområdet har et 
mer helhetlig preg og størst verdi, her er også parti hvor strandsonen er mer intakt og de 
naturlige omgivelser bedre ivaretatt. Delområdet vurderes å ha stor kulturhistorisk verdi.  

Tiltakets påvirkning 
Alternati
v 

Forbedret  Ubetydelig 
endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 
forringet 

1                                                       ▲ 
Begrunnelse: Tiltaket berører en liten del av delområdet, men på et område som 
allerede er svært transformert og hvor de kulturhistoriske verdiene for det meste 
er redusert eller fjernet. Tiltaket vil likevel medføre noe oppsplitting av det 
kulturhistoriske landskapet, og den store rundkjøringen vil bli et nytt element 
som svekker historiske sammenhenger, men uten at det gir vesentlig tap av 
lesbarhet. Det vurderes at delområdet blir noe forringet, men i nedre del av 
skalaen.  

  
Tiltakets konsekvens 
Alternati
v 

+++/++
++ 

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

1                                                            ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 
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5.12 Samlet oversikt verdi, påvirkning og konsekvens for 
delområder 

 

Tabell 5-12 viser en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvens for delområder 
som blir påvirket av planforslaget.  
 
Tabell 5-12 oversikt verdi, påvirkning og konsekvens for delområder.  

Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for delområder som blir påvirket 
Delområde Verdi Påvirkning  Vurdering  Alt. 0 Konsekvens 

utbyggingsalternativ  
KM 1 Bolsønes 
verft 

Middels 
Noe 
forringet 

Nærføring.  
0 

Noe miljøskade (-) 

KL 2 Den 
Trondhjemske 
postvei 

Noe  
Noe 
forringet 

 
Historisk linjeføring endres 

0 
Noe miljøskade (-) 

KM 3 Bakkely 
(Nedre Fugkset) 

Noe 
Sterkt 
forringet 

Direkte påvirkning, blir fjernet/går tapt..  
0 

Betydelig miljøskade (--) 

KL 4 Fuglset 
gamle sentrum 

Noe 
Stekt 
forringet 

Direkte påvirkning. Store delerr av 
kulturmiljøet blir fjernet/går tapt.   

0 
Betydelig miljøskade (--) 

KM 5 Bosetnings 
og 
aktivitetsområde 

Middels  
Ubetydelig 
endring 

Blir ikke berørt.  
0 

Ubetydelig miljøskade (0) 

KM 6 Bolighus i 
Fannestrandvegen 
57, 59 og 61 

Noe 
Ubetydelig 
endring 

Noe påvirkning, men uten tap av 
lesbarhet 

0 
Ubetydelig miljøskade (0) 

KM 7 Bolighus i 
Fuglsetvegen 13 

Noe 
Ubetydelig 
endring 

Blir ikke berørt. 
0 

Ubetydelig miljøskade (0) 

KM 8 Fuglset gård Middels 
Ubetydelig 
endring 

Blir ikke berørt. 
0 

Ubetydelig miljøskade (0) 

KM 9 Enen Middels 
Noe 
forringet 

Inngrep i del av hensynssone H570.  
0 

Noe miljøskade (-) 

KM 10 Villaer i 
Fuglsetbakken 

Noe  
Noe 
forringet 

Blir ikke berørt, heller ikke visuelt 
0 

Ubetydelig miljøskade (0) 

KM 11 
Tøndergård 

Stor 
Ubetydelig 
endring 

Blir ikke berørt. 
0 

Ubetydelig miljøskade (0) 

KL 12 
Fannestranda  

Stor 
Noe 
forringet 

Noe påvirkning, men uten tap av 
lesbarhet 

0 
Noe miljøskade (-) 
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6 Trinn 2: Konsekvenser for alternativet 
 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for utbyggingsalternativet.  

 

Figur 6-1 Delområder i plan og influensområdet. 

 

6.1 Sammenstilling av konsekvenser 

0.1.  
 
Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene. Deretter er det gitt en samlet 
vurdering av konsekvenser for utbyggingsalternativet.  
 
Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for utbyggingsalternativet, tema Kulturarv. 

Fagtema KULTURARV Alt. 0 Utbyggingsalternativet 

KM 1 Bolsønes verft 0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 2 Den Trondhjemske postvei ved 
 

0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely 0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

KM 4 Fuglset gamle sentrum 0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

KM 5 Bosetnings- og aktivitetsområde fra 
 

0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen 57. 59 og 
 

0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 
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KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset) 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 9 Enen gård 0 Noe miljøskade ( - ) 

KM 10 Villaer i Fugletbakken 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KM 11 Tøndergård 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

KL 12 Fannestranda 0 Noe miljøskade ( - ) 

Avveining 
  Konsekvensene for KM 3 og KM 4, med betydelig miljøskade, 

veier tyngst og er utslagsgivende for samlet vurdering.  

Samlet vurdering 0 Middels negativ  
konsekvens 

Rangering 1 2 
Forklaring til rangering  

For fagtema Kultarv vil planforslaget gi middels negativ 
konsekvens, og rangeres som nr. 2.  

 

Oppsummering:  

Planforslaget vil gi størst negative konsekvenser for delområdene KM 3 Nedre Fuglset, som 
er et eldre gårdsbruk, og KM 4 Fuglset gamle sentrum, begge med konsekvensgrad 
betydelig miljøskade (to minus). Planforslaget medfører at begge delområdene må rives og 
går tapt, noe som vil gi irreversible tap av to kulturmiljø av lokalhistorisk betydning.  

Planforslaget vil medføre noe miljøskade (en minus) på fire delområder: KM 1 Bolsønes verft, 
KL 2 Den Trondhjemske postvei, KM 9 Enen gård og KL 12 Fannestranda.  

KM 1 Bolsønes verft er kommunalt verneverdig og er vurdert å ha middels verdi. Tiltaket vil 
ikke fysisk endre delområdet, men vil medføre nærføring til viktige enkeltelement i 
delområdet.  

KL 2 Den Trondhjemske postvei har nasjonal verdi som kulturminne, men strekningen ved 
Fannestranda er i dag del av E39 og det er kun linjeføringen som gir delområdet noe verdi. 
Tiltaket, med rundkjøring, vil medføre en fysisk endring av den historiske linjeføringen.  

KM 9 Enen er angitt med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø i gjeldende KPA. 
Planforslaget innebærer at det må oppføres ny støyvoll mellom tiltaket og eiendommen, noe 
som vil gi noe større nærføring og påvirkning innenfor det vernede området.  

For de andre delområdene medfører planforslaget kun ubetydelige konsekvenser.  

 

6.2 Konsekvenser i anleggsperioden 
Påvirkning på kulturminner og kulturmiljø vil sjelden, og i liten grad ha andre konsekvenser i 
anleggsperioden enn i driftsfasen. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs på den måten at 
når de er vekke så er det som hovedregel for alltid. Støy og nærføring kan likevel være noe 
annerledes i anleggsperioden enn i driftsfasen.  
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6.3 Vurdering av permanente masselager 
 

Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  

 

6.4 Usikkerhet 
Det kan være usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for Kulturarv, om databaser er oppdatert.  
Det er også usikkerhet knyttet til om det er innhentet tilstrekkelig informasjon for 
influensområdet. 

Det er usikkerhet knyttet til massehåndtering, i og med at det skal lages egen plan for dette 
senere. Det er usikkerhet tilknyttet massehåndtering i anleggsfasen gjennom området. 
Massene fra tunneldriften skal brukes i områder utenfor dette planområdet og planområdet 
til E39 Julbøen – Molde. Det vil bli egne reguleringsplaner for disse masselagrene.  

Det er usikkerhet tilknyttet utvikling av Bolsønesområdet sør for planområdet, og 
videreføring av Verftsgata østover. Forlengelsen av Verftsgata øst for Moldehallen er i denne 
planen midlertidig.  

Det er også usikkerhet hva som skjer videre med E39 østover, og som vil kunne påvirke 
influensområdet ytterligere.  
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7 Skadereduserende tiltak 
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 
driftsfasen». 

Etter planprogrammets utredningskrav skal mulige avbøtende tiltak beskrives. Under er 
forslag til avbøtende tiltak:  

• Delområde KM 1: Bolsønes verft, tiltaket kommer nær det verneverdige området, 
særlig kjelehuset (Askeladden id. 283285-1) som ligger nærmest plangrensa. Bør 
sikres med gjerde eller sperrebånd.    

 
• Delområde 2: Den Trondhjemske postvei. Fannestrandvegen, hvor dagens E39 ligger, 

er den historiske traséen til postvegen. Denne var tidligere beplantet som allé. Det 
bør plantes allé langs Fannestranda, og brukes samme type trær som stod i den 
historiske alléen, rogn, asp, ask og bjørk. Disse hadde opprinnelig en avstand på 9 
alen (ca. 5.5 meter).  
 
Langs postvegen, helst langs sykkelvegen på nordøstsiden av rundkjøringen, kan det 
settes opp informasjonsskilt om Den Trondhjemske postvei og Fannestrandalléen. 
Norsk vegmuseum involveres i forhold til tekst og utforming.  
 

• Delområde 3 Bakkely: Som et avbøtende tiltak skal det gjennomføres en 
kulturhistorisk dokumentasjon av bygningene og kulturmiljøet før det rives. Kontakt 
med Møre og Romsdal fylkeskommune.   

 
• Delområde 4 Fuglset gamle sentrum. Som et avbøtende tiltak skal det gjennomføres 

en kulturhistorisk dokumentasjon av bygninger som skal rives i kulturmiljøet. 
Kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune.  

 
• Delområde 5 Bosetningsspor fra jernalder. Automatisk fredet kulturminne i 

Fuglsetbakken 3 (Askeladden id. 271622). Er ikke synlig på overflaten. Området 
ligger like utenfor plangrense. Sikre at ikke området blir berørt.  
 

• Delområde KM 9: Enen gård (gnr/bnr. 27/202), hvor eiendommen er angitt med 
hensynssone. Her skal det lages støysikring, som kan berøre det vernede området.  
For å unngå skjemming av kulturhistoriske verdier bør støyskjermingen tilpasses det 
historiske miljøet, gjerne med bruk av naturmaterialer, historiske planter og lav 
gråsteinsmur. Fylkeskommunens kulturmiljøavdeling rådspørres i planprosessen.  
 

• Delområde KL 13 Fannestranda: Et informasjonsskilt om det spesielle og verdifulle 
bygningsmiljøet langs Fannestranda settes opp langs sykkelvegen, f.eks nær Enen, 
eventuelt sammen med informasjonsskilt for delområde 2 om postvegen og 
Fannestrandalléen.  
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8 Miljøoppfølging 
Se skadereduserende tiltak.  

Delområde 3 og 4, som skal rives, skal dokumenteres før tiltak iverksettes.  
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