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Forord 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i 

Notodden kommune. Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens 

vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema kulturarv i henhold til beskrivelsen i planprogram for prosjektet. 

Planprogrammet fastsettes av Kongsberg kommune og Notodden kommune. Tiltakshaver og 

ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbyggingsområde sørøst. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av 

aktuelle utbyggingsalternativ. 

Hos Statens vegvesen har arbeidet vært ledet av Trude Holter (prosjektleder) og Ragnar 

Grøsfjeld (planleggingsleder).  

Fagansvarlig hos Multiconsult har vært Vigdis Berge, med Cornelis Horn Evensen som 

prosjektmedarbeider. Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Wenche Aalberg. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia 

 

 

Oslo, juni 2020 

  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia
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0. Sammendrag 

0.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

Utredningsprogrammet stiller krav til supplerende arkeologiske registreringer på 

Buskerudsiden. Dette er utført av fylkeskommunen.  

Kunnskapsinnhentingen i rapporten er i hovedsak basert på materiale som er tilgjengelig i 

offentlige baser og informasjon fra fylkeskommune og kommuner. I arbeidet er følgende 

hovedkilder benyttet: 

• Befaringer 

• Riksantikvarens bibliotek samt databasen Askeladden 

• Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuners kulturminneforvaltningsenheter 

0.1.1 Alternativer som utredes 

Det utredes fire alternativer for ny E134, ett med tunnel og tre med daglinje på hele 

strekningen: 

• Alternativ 1 daglinje 

• Alternativ 1B daglinje, søndre variant ved Elgsjø 

• Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

• Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

0.2 Konsekvensanalyse 

0.2.1 Verdier 

Influensområdet er et spredt bebygd område med noe gårdsdrift og spor etter tidligere 

tiders gruvevirksomhet. Det er ikke registrert stående byggverk som er automatisk fredet 

(fra før 1649). De eldste gårdsbygningene som fremdeles står i utredningsområdet er fra 

1700-tallet, og vegen gjennom området stammer trolig fra samme tidsperiode. De største 

verdiene er knyttet til: 

• Teknisk industrielle kulturmiljøer med spor etter gruvedrift ved gårdsmiljøene Bratt 

og Kobbervollane 

• Gårdsmiljø ved Heia, Meheia og Knutsmyr 

• Meheia stasjon 

• Fløtningsanlegg langs Øksneelva og Kobberbergselva 

0.2.2 Konsekvenser 

Overordnet vurdert virker alternativene 1, 1B og 2 likt inn, fordi hovedmengden av 

kulturminner ligger langs traseens østre del der alle alternativer ligger i dagen. Alternativ 3 

skiller seg noe mer negativt i konsekvens, da dette alternativet er bredere og medfører noe 

større utslag i skjæringer og fyllinger knyttet til tiltaket. 

De viktigste kulturminnene knyttet til delområdene innenfor tema kulturarv (KA) er 

kulturminner fra tidlig nyere tids gruvedrift (delområdene KA1Kobbervollane og KA2). Her er 
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også handlingsrommet for plassering av veien minst og dermed også påvirkningen størst 

negativ.  

Tiltaket utløser ikke samlede skadevirkninger (sumvirkninger) for kulturminner. 

Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema kulturarv. Tabellen viser 

også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering. 

Tabell 0-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema kulturarv 

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1. 

Daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje 

søndre 

variant ved 

Elgsjø 

Alt. 2 tunnel gjennom 

Skredsbufjellet 

Alt. 3 daglinje smal 4-

felt 

Delområde KA1 

Kobbervollane 

Stor 0 
- - - - - - - - 

Delområde KA2 

Bratt 

Stor 0 
- - - - 

Delområde KA3 

Storelva-

Kobberbergselva 

Middels 0 
0 

 

0 

 

0 

 
0 

Delområde KA4 

Meheia stasjon 

Middels 0 
- - - - 

Delområde KA5 

Heia-Haugen 

Middels 0 
- - - - 

Delområde KA6 

Øksneelva 

Middels 0 
- - - - - - -- 

Delområde KA7 

Jerngruva-Meheia 

gård 

Middels 0 

-- -- -- - - 

Delområde KA8 

Knutsmyr 

Middels 0 
0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens. 

Lik konsekvensgrav for 

begge alternativ. Seks 

delområder med 

miljøskade.  

Som for alt. 1 og 1B, 

men marginalt 

sterkere forringelse av 

hensyn til 

enkeltminnet ved 

Mølleskotet. 

Som for alt. 1 og 1B, 

men sterkere 

forringelse pga. 

beslag på større areal 

nær KA områder. 

Samlet vurdering 

(etter kriterier i 

tabell 2-3) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Rangering  1 2 2 3 4 

Forklaring til 

rangering 

 Har ingen 

konsekvenser 

og rangeres 

som nummer 

1. 

Lik konsekvensgrad for 

begge alternativ Seks 

delområder med 

miljøskade, ett av de 

direkte på fredet 

kulturminne. 

Seks delområder med 

miljøskade, ett av de 

direkte på fredet kul-

turminne. Alt 2 tunnel 

kommer nær enkelt-

minne ved 

Mølleskotet. 

Virker noe mer 

negativt inn på de 

fleste delområdene 

enn øvrige 

alternativer, da dette 

legger beslag på 

større areal nær KA 

områder. 

 

Deponi vurderes ikke relevant for tema kulturarv, da disse ikke berører KA-områdene. 
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0.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Riggområde ved Kobbervollane er lagt nært fredet kulturminne i og ved sørsiden av elven, 

lokalitet Askeladden ID 76796 (spor etter gruvevirksomhet). Det bør tas hensyn til dette i 

anleggsfasen. Øvrige riggområder og veganlegg gir ikke konsekvenser for kulturminner. 

 

0.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Ut over plan- og bygningsloven og kulturminneloven gjelder ikke flere særlovverk, 

rikspolitiske retningslinjer eller annet for tema kulturminner. 

 

0.5 Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. De fleste av 

konsekvensene for kulturminnene langs traseforslagene omfatter visuell påvirkning, og kan 

vanskelig unngås eller avbøtes uten store økonomiske følger (omlegging av veg i landskapet, 

nye tunneler ol.). I delområde KA1 Kobbervollane kommer alle alternativene med vegfylling 

meget nært fredningsområdet til lokalitet Askeladden ID 76796. Det er ikke mulig å 

gjennomføre skadereduserende tiltak på dette stedet uten en større omlegging av vegens 

hovedlinje.  
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1. Bakgrunn og utredningskrav 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet  

E134 er en nasjonal hovedveg og en viktig lenke i riksvegnettet. Vegen binder sammen 

Østlandet og Vestlandet. Vegstandarden på eksisterende E134 er dårlig, og denne 

standarden er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. 

1.1.1 Vegstandard for eksisterende E134 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens veg er 5300 med 14 % andel tunge kjøretøy. 

Flere steder langs E134 på strekningen Saggrenda-Elgsjø er det fartsgrense 60 km/t pga. 

spredt randbebyggelse og mange avkjørsler. Over Kobbervoll bru vest for Saggrenda og 

Tovstul bru ved Elgsjø er det korte strekninger med fartsgrense 40 km/t pga. dårlig standard 

på bruene. På resten av strekningen er fartsgrensen i dag 70 km/t. 

Vegbredden varierer mellom ca. 7 og 8 meter, og det er gul midtoppmerking på hele 

strekningen. Deler av strekningen har lange og bratte stigninger, med til dels dårlig kurvatur 

og manglende forbikjøringsmuligheter. Særlig utfordrende er strekningen mellom Elgsjø og 

Jerpetjønnhovet, hvor det stedvis er krappe svinger med radier ned mot 80 meter, og 

stigningen er opp mot 9 %. Dette medfører tidvis saktegående kø. Strekningen er en 

flaskehals både for transportnæringen, busstransportnæringen og lokalbefolkningen. 

Spesielt gjelder dette på vinteren, ettersom det er spesielt dårlig forbikjøringsmulighet på de 

stedene der tungtransporten oftest blir stående fast. 

I perioden 2009-2018 er det registrert 28 personskadeulykker med 2 drepte, 1 meget 

alvorlig skadd, 5 alvorlig skadde og 34 lettere skader. 

Det er ikke tilrettelagt for gange/sykling mellom Kongsberg og Notodden. Det er stedvis noe 

belysning langs vegen (ved Meheia stasjon og ved rasteplass Jerpetjønn). 

1.1.2 Prosjektmål 

Samfunnsmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for: 

• Effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda og Elgsjø som del av nasjonal 

hovedveg øst–vest fra E6/E18 ved Vinterbro (sør for Oslo) til Haugesund. 

• Utvikle Kongsberg–Notodden-området som tettere bo- og arbeidsmarked.  

• Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, dvs. et prosjekt med positiv netto nytte. 

Effektmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for:  

• Redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer 

• At vegen ikke skal være stengt pga. fastkjørte kjøretøy eller andre uforutsette 

hendelser 

• 5,5 minutter kortere reisetid mellom Saggrenda og Elgsjø 

• Kr 1,3 mrd. reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 
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Målprioritering for innholdet i planforslaget: 

1) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

2) Ikke prissatte konsekvenser 

1.2 Planområdet 

Prosjektet går fra Saggrenda i Kongsberg kommune (Viken fylke) til Elgsjø i Notodden 

kommune (Vestfold og Telemark fylke). Figur 1-1 viser et oversiktskart med aktuelt 

planområde. 

 

Figur 1-1: Kartutsnitt av planområdet 

 

Den aktuelle strekningen går gjennom spredt bebygde skogområder av Kongsberg og 

Notodden kommuner. Det er noe innslag av jordbruksareal.  

Randbebyggelsen langs vegen består av enkelte mindre gårdsbruk og en del hytter. I tillegg 

går vegen forbi et hytteområde på Meheia.   

Vest for Elgsjø er det regulerte og delvis utbygde næringsarealer for både avfallsanlegg og 

massetak/industri. Reguleringsplanen vil bli avsluttet lenger øst, slik at disse ikke blir berørt. 

Eksisterende veg ligger tett på Sørlandsbanen stort sett på hele strekningen, men skiller lag 

ca. 2 km før Elgsjø. På siste del av strekningen, før de skilles, ligger jernbanen i tunnel, men 

fortsatt «tett» på E134. 
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1.3 Utredningskrav 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogram som fastsettes av Kongsberg kommune og 

Notodden kommune. I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema kulturarv omtalt 

slik:  

 

  

Utredningskrav 

Kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien. Det kan 

bestå av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.  

I dag går E134 fra Saggrenda til Elgsjø gjennom flere kulturmiljøer, fortrinnsvis 

gårdsmiljøer og miljøer som er knyttet opp mot den tidlige industrielle 

virksomheten i området, slik som sølvgruvene og kobbergruvene. Innenfor 

planområdet finnes det kjente, materielle kulturminner innenfor kategoriene 

gårdsmiljøer, teknisk-industrielle kulturminner og kulturminner i utmark.  

I utgangspunktet er potensiale for funn knyttet til Sølvverket i Kongsberg sin 

aktivitet fra 1600-tallet og framover. Det er imidlertid også potensial for å finne 

spor etter aktivitet knyttet til kobberdrift på 1400-tallet, samt spor etter ferdsel i 

form av hulveger. Jordbruksareal som ligger langs med vegen vil være områder 

som vil være aktuelle å søke etter arkeologiske spor. Det er SEFRAK-registrerte 

bygninger i Viken, men ingen registrerte i Vestfold og Telemark. 

Utredningen baserer seg på kjente registrerte kulturminner, supplerende 

kartlegging, øvrige befaringer og vurderinger av kulturmiljøene i området. Viken 

fylkeskommune registrerte i 2019 automatisk fredete kulturminner.  Resultatene 

fra disse undersøkelsene skal inngå i utredningen. 
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2. Metode og kunnskapsgrunnlag 

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok 

V712. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et 

tiltak medfører. 

En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. En mer utfyllende 

beskrivelse er gitt i håndbok V712. 

2.1 Definisjon og avgrensing 

Kulturarv omhandler «det kulturhistoriske landskapet». 

Kulturarv består i denne sammenhengen av materielle og immaterielle spor etter 

menneskelig virksomhet, hvor de materielle sporene er i fokus i denne delutredningen. 

Kulturarv omfatter kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap, inkludert 

bylandskap. Kulturminner og kulturmiljøer er definert i kulturminneloven: 

• Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 

miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 

til. 

• Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del 

av en større helhet eller en sammenheng. 

• Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og 

alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650 samt samiske kulturminner 

eldre enn 100 år. Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone på fem meter 

rundt kulturminnet, jf. kulturminnelovens § 6. 

• Kulturminner fra tiden etter 1537 kalles nyere tids kulturminner og kan fredes ved 

enkeltvedtak. Det vedtaksfredes kun kulturminner av nasjonal verdi. Skipsfunn 

eldre enn 100 år er statens eiendom og behandles i praksis som automatisk 

fredete kulturminner, jf. kulturminnelovens § 14. Slike funn kan ikke frigis 

gjennom planvedtak, men krever særskilt dispensasjonsvedtak. 

• Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og 

virksomhet. 

Definisjonen av kulturminner og kulturmiljø er svært vid, og det er nødvendig å gjøre en 

vurdering av hva som er viktig å ta vare på. Basert på fagtradisjonen skal en utredning skille 

mellom viktigheten av kulturmiljøene og tydeliggjøre hvilke materielle spor som er viktigst å 

bevare for ettertiden gjennom en verdivurdering. Det må også påvises hvilken helhet eller 

sammenheng kulturminnene i et kulturmiljø inngår i. 

2.2 Metodens tre trinn 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 

vist i figur 2. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 

relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en 

samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne 

temarapporten, men i hovedrapport for konsekvensutredningen.  
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Figur 2-1 Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema. Figur hentet fra V712 (1) 

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 henhold til Statens vegvesens håndbok V712, se tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Tabell med registreringskategorier for kulturarv hentet fra Statens vegvesens håndbok 

V712. 

Registrerings-

kategorier 

Forklaring 

Kulturmiljønivå 

Gårdsmiljøer/ 

fiskebruk mm 

Gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser med våningshus og driftsbygninger 

inkludert jordbruksspor, gravminner.1  

Fiskebruk med våningshus og driftsbygninger inkludert naust/strandlinje. 

Kulturmiljøer i 

tettbygde områder 

Bygningsmiljøer, sentrumsområder, områder ved viktige knutepunkter ol  

Teknisk-industrielle 

kulturmiljøer 

Industrianlegg, spor av gruvedrift, fløtningsminner, marine kulturminner, veger, 

jernbane, kraftanlegg, kaianlegg, bruer, osv. 

Steder det knyttes tro 

eller tradisjon til 

Tradisjonslokaliteter, hellige fjell, offersteiner, historiske hendelser osv. 

 

 
1 Automatisk fredete kulturminner som ligger i tilknytning til et gårdsbruk eller et kulturlandskap, og som kan 

settes i sammenheng med dette, bør inngå i gårdsmiljøet. 
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Registrerings-

kategorier 

Forklaring 

Forsvarsanlegg Bygdeborger, festningsanlegg, borganlegg, kaserner, leirområder, skanser, 

krigsminner 

Kulturminner i utmark Bosetningsspor, gravminner, kullgroper, jernvinneanlegg, fangstanlegg, 

bergkunst, rester av åkerbruk, seterbruk, fangstanlegg, produksjonsanlegg 

knyttet til jern/stein, spor etter samiske bosetninger, uthus, plasser mm 

Andre kulturmiljø Monumentalbygg, enkeltbygninger, monumenter, parker, kirker, skoler, 

forsamlingshus, parkanlegg, og så videre. 

Landskapsnivå 

Kulturhistoriske 

landskap  

 

Verdensarvområder  

Områder registrert i forbindelse med «Registrering av nasjonalt verdifulle 

kulturlandskap» og Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 

(KULA) 

Større sammenhengende landskap/kulturmiljø avsatt i regionale og kommunale 

planer 

Områder der de historiske relasjonene i landskapet er framtredende. 

Infrastruktur 

 

Historiske veger, jernbane, vannveger, slep osv. 

Funksjonelle sammenhenger som fløtningsminner, produksjonsanlegg, 

kraftlinjer osv. 

Bystruktur Historiske bystrukturer og helhetlige bygningsmiljøer (NB! registeret - 

Nasjonale kulturminneinteresser i by)  

 

Tre begrep står sentralt i analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning 

delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, 

fra «uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 

linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», figur 2-2. Kriterier for 

verdisetting av temaet er gitt i håndbok V712 tabell 6-26. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 

påvirkes som følge av ny veg. 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. Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad for 

temaet er gitt i V712 tabell 6-27. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta», se figur 2-2 og veiledning i tabell 2-2. 

Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller 

forringelse av et delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 

anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 

Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport kulturarv 

 

15 

Tabell 2-2: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Hentet fra V712 (1) 

 

 
Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren. 

Hentet fra V712 (1)  

2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert utbyggingsalternativ.  

Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele 

utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av Tabell 2-3. Vurderingen skal begrunnes 

i tekst. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (- - - -) 
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 
1 pluss (+) 

2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet:  

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe 

verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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om noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt 

vekt. Det er viktig at beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Det er også viktig at forslag 

til aktuelle skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene 

eller føre til forbedring for et område eller hele alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  

Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Hentet fra V712 (1) 

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 konsekvens-

grader 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 konsek-

vensgrad finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvens-

grader, og disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens  

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med 

positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsek-

vensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

 

2.3 Kunnskap og kilder 

Kunnskapsinnhentingen er gjort gjennom innsamling av foreliggende registreringer og 

kartlegginger samt supplerende registreringer og befaringer. Det er utført befaring i plan- 

og influensområdet av fagkyndig. Vesentlige kulturminner og kulturmiljøer er fotografert og 

beskrevet med en kortfattet tekst. Det er redegjort for kulturminner og kulturmiljøers 

eventuelle juridiske status og om disse er sjeldne, representative eller vanlige. 

Kunnskapsinnhentingen i rapporten baseres i hovedsak på materialer som er tilgjengelige i 

offentlige baser og informasjon fra fylkeskommuner og kommuner. I arbeidet er følgende 

hovedkilder benyttet: 

• Befaringer 

• Riksantikvarens bibliotek samt databasen Askeladden 
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• Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner utførte i 2019 §9 – undersøkelser 

etter kulturminneloven i tiltaksområdet.  

 

2.4 Besvarelse av planprogram 

Trasealternativene er gjennomgått fra Saggrenda til Elgsjø gjennom definerte delområder for 

kulturarv (KA), fortrinnsvis gårdsmiljøer og miljøer som er knyttet opp mot den tidlige 

industrielle virksomheten i området som i stor grad er knyttet til tidlig førreformatorisk 

mineralutvinning og oppover mot og inn i gruvevirksomheten i Kongsberg. 

Fylkeskommunens kulturvernenheter har gjennomgått områdene, overflateregistrert / tatt 

prøvestikk og sjakta ned gravemaskin. Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport over 

registreringene som er tatt inn i denne utredningen. SEFRAK-registrerte bygninger er tatt 

med i utredningen. Ingen SEFRAK-bygg er registrert i planområdets del av Vestfold og 

Telemark fylke, ifølge Askeladden. 

For kulturminner har vi utredet tiltakets virkning på kulturminnene på stedet. Dette gjelder 

både i og utenfor bebygde områder. Virkningen av tiltaket på kulturminner er bestemt av 

dets påvirkning på både fredede og verneverdige objekter rent fysisk, men også den visuelle 

påvirkningen. Dette vil si hvordan kulturminnet oppfattes og oppleves på steder der det nye 

tiltaket er framtredende tilstede visuelt. 

0-alternativet er beskrevet som del av alternativsvurderingene. Konflikter er belyst, 

konsekvenser beskrevet, likeså forslag til avbøtende og / eller oppfølgende tiltak. Skriftlige 

kilder, kulturminneforvaltningens kunnskap og egne befaringer er benyttet i 

informasjonsinnhentingen. 

2.5 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

Alternativ 0 er å beholde dagens veg, dvs. at det ikke bygges ny E134 på strekningen. Det er 

ikke kjent arealplaner her som har betydning for tema kulturarv, og alternativ 0 blir 

tilsvarende dagens situasjon. 

2.6 Influensområdet 

Influensområdet er området der en venter at kulturminner og kulturhistoriske verdier kan bli 

påvirket av tiltakene. Influensområdet utgjør det området som vil bli berørt av tiltaket både i 

og utenfor planområdet. Med berørt menes her direkte inngrep i kulturminner og/eller 

visuell påvirkning/endring som i vesentlig grad påvirker forståelsen og opplevelsen av 

kulturminner, tiltakets lokalisering og utforming, visuelle sammenhenger, vegetasjon og 

landskap. Kulturmiljø som tiltaket ikke er synlig fra er ikke tatt med i vurderingen. Det er 

vurdert at tiltaket ikke berører verdensarvmiljøet i Notodden. Deler av ny E134 kan bli synlig 

fra enkelte steder av Gruveåsen i Kongsberg, fredningsområdet som omfatter Kongsberg 

sølvverk kulturmiljø. Dette gjelder bl.a. Jonsknuten hvor en kan se ned til Buvatnet. Dette 

ligger imidlertid over fem kilometer i avstand fra ny veg.  Det er derfor vurdert slik at 

påvirkning er av liten betydning for kulturmiljøet og dette er derfor ikke tatt med i den 

videre vurderingen. 
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Figur 2-3: Fredningsområdet Kongsberg sølvverk kulturmiljø 

 

Tiltaksområdet (planområdet) består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag 

av den planlagte utbyggingen, dvs. alle tiltaksområder knyttet til vegtraséen, nye 

anleggsveger, riggplasser og massedeponi med mer. 
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3. Tiltaksbeskrivelse 

3.1 Avgrensing 

Ny E134 planlegges fra utløpet av Vollåstunnelen (åpner sommeren 2020) vest for Saggrenda 

i Kongsberg kommune til Rossebu vest for Elgsjø i Notodden kommune.  

Det utredes fire alternativer, alternativ 1 daglinje, med alternativ 1B som en variant ved 

Elgsjø, alternativ 2 med en 3,8 km lang tunnel gjennom Skredbufjellet og alternativ 3 smal 

4-felts veg.  

Tilkobling til dagens veg ved Rossebu er å anse som midlertidig. Det er ikke avklart hvor ny 

E134 skal videreføres fra Elgsjø/Rossebu videre mot Gvammen.  

3.2 Valg av vegstandard 

3.2.1 Veg i dagen 

Transportanalyse/trafikkutvikling: 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført trafikkberegninger som fastsetter 

dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter antatt åpningsår, som modellmessig er satt til 

2026. Beregnet ÅDT i 2046 for ny veg er 11 000. Tungtrafikkandel er 15 %. 

Vegstandard ny E134 

Ny E134 planlegges i henhold til gjeldende regelverk med vegklasse H5 i henhold til Statens 

vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. H5 er en avkjørselsfri hovedveg med 

midtdeler.  

En slik vegklasse vil bety at ny veg blir ca. 5 meter bredere enn eksisterende veg. På 

strekninger med forbikjøringsfelt (3-felts veg) vil den totale vegbredden bli ytterligere 2,5 

meter bredere. Vegens tverrprofil for 2-felts veg er vist i figur 3-1, og vegens tverrprofil på 

strekninger med forbikjøringsfelt (3-felt) er vist i figur 3-2. 

 
Figur 3-1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 
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Figur 3-2: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 der det anlegges forbikjøringsfelt (fra Statens 

vegvesens håndbok N100). Strekninger med tosidig forbikjøringsfelt (dvs. fire felt til sammen) brukes 

også på noen delstrekninger. Samlet bredde er da 17,5 m. 

 

Vegen vil bli mer oversiktlig med færre og mindre krappe kurver/svinger, og 

stigningsforholdene vil bli bedre.  

Tabell 3-1: Dimensjoneringskriterier for ny E134 – standardklasse H5 

Dimensjoneringskriterier for ny E134 Saggrenda–Elgsjø. Vegklasse H5 

Standardklasse H5 ÅDT 6000–12000 og fartsgrense 90 km/t 

Vegtype Avkjørselsfri veg 

Vegbredde 12,5 m – to kjørefelt med midtdeler 

Dimensjonerende typekjøretøy MVT (modulvogntog) 

Minimum horisontalkurve R=400 m 

Maksimal stigning 6 % 

Helårs bæreevne 10 tonn 

Forbikjøring Minst 2 forbikjøringsmuligheter pr. 10 km 

Kryssløsninger Kryss skal bygges planskilt for ÅDT >8000  

Minimum kryssavstand 1,5 km 

 

Selv om kravene i henhold til vegklassen er maksimal stigning 6 %, er det av hensyn til 

framkommelighet for tunge kjøretøyer vinterstid ønskelig å komme ned på 5 %. Dette vil 

erfaringsmessig redusere sannsynligheten for fastkjøring betraktelig. Nye E134 er derfor 

planlagt med stigning på maksimalt 5 % 

Utredning av smal 4-felts veg 

Statens vegvesen har nylig utført en utredning om økt bruk av smal 4-felts veg på veger med 

ÅDT mellom 6000 og 20 000 (2). Utredningen er gjort på bakgrunn av oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet. 

Statens vegvesen har besluttet at denne vegstandarden også bør utredes for ny E134 

Saggrenda-Elgsjø, hvor trafikkmengden er innenfor det aktuelle intervallet.  

Det er tatt utgangspunkt i tidligere standardklasse H8 fra forrige utgave av N100 (2014).  
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Tabell 3-2: Dimensjoneringskriterier for ny E134 som smal 4-felts veg 

Dimensjoneringskriterier for ny E134 Saggrenda–Elgsjø som smal 4-felts veg 

Standardklasse ÅDT 6000–20000 og fartsgrense 110 km/t 

Vegtype Avkjørselsfri veg 

Vegbredde 20,0 m – fire kjørefelt med midtdeler 

Dimensjonerende typekjøretøy MVT (modulvogntog) 

Minimum horisontalkurve R=800 m 

Maksimal stigning 6 % 

Helårs bæreevne 10 tonn 

Kryssløsninger Kryss skal bygges planskilt  

Minimum kryssavstand 3 km 

 
Figur 3-3: Tverrprofil for smal 4-feltsveg Samlet bredde er 20,0m. 

Som for veglinjer iht. klasse H5 er det valgt å bruke maksimalt 5 % stigning i dette 

prosjektet, da dette gir bedre framkommelighet vinterstid. 

Dagens veg 

Dagens E134 vil bli nedklassifisert til fylkesveg og opprettholdes som i dag. På noen få 

steder er det behov for omlegging av dagens veg. Der det er behov for omlegging skal vegen 

dimensjoneres med dimensjoneringsklasse Hø1 med fartsgrense 80 km/t.  

3.2.2 Tunneler 

I tunnelalternativet (vegklasse H5) vil tunnel bygges med tverrprofil T10,5, se figur 3-4. 

Vegen vil ha bredt midtfelt med forsterket midtoppmerking.  

 

Figur 3-4: Tunnelprofil T10,5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 
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I tillegg etableres en langsgående rømningstunnel med profil T5,5. Denne vil være kjørbar 

for utrykningskjøretøyer og for drift og vedlikehold.  

Nødutrustning etableres i henhold til tunnelklasse D. Det vil være nødutganger fra hoved-

tunnel til rømningstunnel hver 250 meter. I hovedtunnel skal det etableres snunisjer hver 

1000 meter, og havarinisjer hver 250 meter. Det er videre krav om: 

• nødstasjoner for hver 125. meter 

• slokkevannsanlegg 

• nødstrømsystem 

• fjernstyrte bommer for stenging 

• ITV-overvåking 

• høytalersystem 

• nødnett og radiokringkasting 

Ved stengt tunnel ledes trafikken til dagens E134, i kryss ved Rossebu for den østgående 

trafikken og i ny kobling etablert ved tunnelmunningen på østsiden av ny tunnel for den 

vestgående trafikken.  

Når Vollåstunnelen i vest stenges, ledes trafikken til dagens E134 mellom nybygd kryss i 

Saggrenda (åpner sommeren 2020) og ny kobling mellom ny og gammel veg på vestsiden av 

tunnelen.  

3.2.3 Kryss 

Både vegklasse H5 og tidligere H8 har krav til planskilte kryss. Det planlegges ikke ordinære 

kryss på parsellen. Ved tilkobling til dagens veg ved Rossebu etableres T-kryss med 

eksisterende veg. Dette er en midlertidig løsning fram til videreføring av ny E134 vestover, 

og det er innvilget fravik for denne løsningen. 

3.3 Landskapstilpassing 

Planområdet mellom Saggrenda og Elgsjø består hovedsakelig av et tydelig øst-vestgående 

daldrag i sidebratt terreng, der mindre høyder og koller gir variasjon. Hovedutfordringene 

for landskapstilpassingen består i å gi nytt veganlegg en god tilpassing i det sidebratte 

terrenget. Gjennom dalen går det fra før jernbane, parallelle og kryssende lokalveger, samt 

verdifulle vassdrag, som også skal hensyntas. Revegetering og bearbeiding av sideterreng er 

de tiltakene som har størst effekt for å gi veganlegget en god landskapstilpassing. Generelt 

tilstrebes massebalanse i prosjektet. 

3.3.1 Sideterreng 

Fjellskjæringer 

På store deler av strekningen er det fjellskjæringer. Fjellskjæringene er planlagt med en 

helning på 10:1, for at eventuelle løse steiner skal falle mest mulig rett ned, og ikke komme 

ut i vegbanen.  

I flere områder er fjellskjæringene opp mot 20-30 meter høye. Der fjellskjæringene 

overstiger 10 meters høyde målt fra bunn grøft, legges det inn seks meter dype hyller for 

hver tiende høydemeter. Der det er skrånende terreng ned mot skjæringstopp, avdekkes et 
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10 meter bredt belte fra skjæringstopp og bakover, for å unngå nedfall av stein og masser 

på vegbanen. 

 

Figur 3-5: Tverrprofil som viser prinsipp for fjellskjæringer, som utføres i 10:1 med 6 m brede hyller 

for hver 10. meter, samt grøfteprofil med åpen drenering 

 

Jordskjæringer og -fyllinger 

I de alternativene der det er overskuddsmasser er det planlagt å benytte disse for å gi god 

tilpassing mellom veg og sideterreng. I alternativer med lite masser må det vurderes 

nærmere hvor det gir størst effekt for vegens landskapstilpasning å bruke disse.  

 

Figur 3-6: Prinsipp for terrengforming som forankrer vegen godt i landskapet og samtidig gir mulighet 

for plassering av overskuddsmasser. De røde strekene viser ulike måter å løse terrengformingen på, 

avhengig av hvor mye masser man har tilgjengelig 

 

For å unngå vegrekkverk bør det der det er mulig tilstrebes en helning slakere enn 1:4 for 

jordskjæringer og -fyllinger. Jordskjæringer og -fyllinger bør ikke være brattere enn 1:2 for 

å gi god stabilitet, og for å kunne tilsås. Topp jordskjæringer avrundes mot flatt terreng. I 
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skrånende terreng, tilpasses nytt terreng til helningen på tilgrensende terreng på en naturlig 

måte.  

Jordskjæringer og -fyllinger utformes slik at de blir stabile, med grønn overflate som 

etableres tidlig i anleggsfasen. Der vegen ligger nær vann, vassdrag og myrområder 

utformes jordskjæringer og -fyllinger slik at de beslaglegger mindre areal, men likevel 

fremstår som best mulig tilpasset landskapet.  

3.3.2 Tunnelportaler og forskjæringer 

Det er kun alternativ 2 som har tunnel. Tunnelpåhuggene ligger slik at det blir tosidig 

fjellskjæring inn mot tunnelportalen, mens idealsituasjonen er når påhugget ligger vinkelrett 

på en loddrett fjellvegg, slik at fjellskjæringer inn mot portal unngås. Begge 

påhuggsområdene har lavere og kortere forskjæringer på nordsiden av vegen.  

Det er i denne fasen ikke lagt føringer for utforming av tunnelportaler eller påhuggsområde. 

I denne rapporten legges til grunn en enkel betongportal plassert som vist på illustrasjoner 

fra modell. Det er ikke lagt opp til tiltak som vil gi portalen en stedstilpasset utforming. 

Stedstilpassede tiltak er i denne utredningen beskrevet under skadereduserende tiltak for 

det enkelte tema. 

  

Figur 3-7: Påhuggsområde og forskjæringer for henholdsvis påhugg øst og vest. De hvite områdene 

markerer fjellskjæring der tunnelen går inn i fjellet 

3.3.3 Vegetasjon 

Revegetering av jordskjæringer og -fyllinger er svært viktig for at vegen skal kunne framstå 

som en mest mulig naturlig del av landskapet. Ny vegetasjon i høye fyllinger vil på sikt 

dempe synligheten av selve fyllingen, samtidig som trærne demper synlighet av eventuell 

fjellskjæring på motsatt side av vegen. 
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Figur 3-8: Prinsipp for revegetering av fyllinger  

Eksisterende vegetasjon skal bevares inn mot veglinjen i størst mulig grad. Ved topp 

fjellskjæring vil det kunne bli opp mot 10 m avdekking av fjellet bakover fra skjæringen, 

avhengig av terrengets helning og fjellets beskaffenhet. Det er lagt opp til naturlig 

revegetering i kombinasjon med tilsåing. På grunn av sidebratt terreng er det anbefalt å ha 

50 % tilsåing med gress for å raskt få etablert vegetasjon som binder jorda og bidrar til at 

man unngår erosjon. Dette gjelder særlig der det er bratte fyllinger og nær bebyggelse. 

Enkelte steder kan det være aktuelt å rydde eksisterende vegetasjon, for å skape utsikt og 

kontakt med landskapet rundt. Dette gir referansepunkter på reisen, som for eksempel 

Jonsknuten. 

Topp fjellskjæringer og fjellhyller vil i driftsfasen bli rensket for å unngå rotsprenging og 

nedfall på vegbanen. I disse områdene vil det derfor ikke være mulig å dempe inngrepene 

ved hjelp av vegetasjon. 

3.3.4 Konstruksjoner 

Det er en rekke bruer og underganger for alle alternativer. Større bruer er knyttet til kryssing 

av vassdrag. Disse vil også kunne fungere som viltkryssinger. Underganger (kulverter) 

etableres for kryssing av skogsbilveger/driftsveger/gårdsveger. Noen av disse er utformet 

som korte bruer for samtidig å kunne fungere som viltkryssing. I tillegg vil det i alternativ 2 

være to tunnelportaler. Se omtale av tunnelportaler over. 

Bruer og kulverter 

Det er i denne fasen ikke lagt føringer for konstruksjonsprinsipper og utforming av kulverter 

og bruer. Det er kun vist en type bru eller kulvert, som kan løse kryssingen på det enkelte 

sted. De er vist som enkle betongkonstruksjoner. Bruene er vist med bjelke og søyler. 
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Støyskjerming 

Det er foreløpig ikke lagt til grunn langsgående støyskjermer langs E134. På bakgrunn av 

støyberegninger gjort i KU-fasen, vil behovet for dette vurderes nærmere i teknisk plan og 

reguleringsplan. 

3.4 Innløsning av eiendommer 

Foreløpige vurderinger gjort av innløsingsbehov, viser at 6-7 fritidsboliger må innløses i 

alternativ 1 daglinje og alternativ 2 tunnel. I alternativ 1B og alternativ 3 vil det være noe 

større innløsningsbehov, foreløpig anslått til 12-13 fritidsboliger.  

3.5 Kollektivtrafikk 

Det er ikke lagt opp til holdeplasser for buss langs ny E134. Det vil være opp til kollektiv-

selskapene om bussene kjører ny E134 eller langs dagens veg. Trolig vil lokale ruter kjøre 

dagens veg, mens ekspressruter kjører ny E134. 

3.6 Utredningsalternativer 

Figur 3-9: Veglinjer som konsekvensutredes 
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3.6.1 Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 kobles på nybygd veg ved utløpet av Vollåstunnelen og fortsetter i den nokså 

bratte skogkledde skråningen videre vestover forbi Kobbervollane. 

 

Figur 3-10: Ny og eksisterende E134 i påkoblingspunktet ved Vollåstunnelen 

Ved påkoblingspunktet vil dagens E134 ligge parallelt med og på utsiden av ny veg. 

Eksisterende atkomst til Kobbervollane krysser i kulvert under ny E134. 

 
Figur 3-11: Ny E134 ved Kobbervollane 
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Figur 3-12: Ny E134 sett mot vest i Lerkelia/Buvannlia. Driftsveg for skogbruket, viltkryssing og tursti 

krysser ny E134 under Lerkeliabrua 

I lia sør for/ovenfor Bråtavannet etableres tur- og driftskryssing under en kort bru for ny 

E134. Opp til kryssingspunktet etableres anleggsveg som seinere kan benyttes som drifts- 

og turveg. 

 

Figur 3-13: Ny E134 fra Buvannet til Øksneelva, sett sørover 

Sør for Buvannet ligger vegen høyt i terrenget på en stor fylling, og vegen til Kolsjø krysser 

under ny E134 i kulvert. Deretter vil ny E134 ligge vekselvis i skjæring og på fylling vestover 

mot Øksneelva. Øksneelva krysses med en om lag 100 m lang bru. Bru etableres også over 

Øksneveien og Løken lenger vest. Vegen skrår videre oppover mot Jerpetjønn, der den ligger 
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i lia sør for dagens veg og jernbanen. Atkomst til Heia hyttefelt kan krysse i kulvert under ny 

E134, men det vurderes også en løsning der atkomst legges vest for Øvre Jerpetjønn, opp 

Månlidalen til den møter dagens atkomstveg.

 

Figur 3-14: Ny E134 alternativ 1 fra Øksneelva til Nedre Jerpetjønn 

 

 
Figur 3-15: Mulig ny atkomstløsning for Heia hyttefelt, fra omlagt veg vest for Øvre Jerpetjønn, eller 

atkomst som i dag, med kulvert under ny E134 

Ved Jerpetjønnhovet krysser ny veg over dagens veg ved rasteplassen. Her etableres kulvert 

for dagens veg. Videre vestover mot Elgsjø faller veglinjen med 5 % og ligger på høydedraget 

nord for dagens veg.  
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Figur 3-16: Alternativ 1 daglinje ved Jerpetjønnhovet, sett vestover 

 

Figur 3-17: Alternativ 1 daglinje fra Jerpetjønnhovet og vestover mot Elgsjø 

 

Vegen krysser skogsbilveger vest for Fjellstul og nord for Mølleskotet, og krysser Tovestulåa 

på bru om lag 350 meter nord for Elgsjø. Deretter stiger vegen langs åssiden oppover mot 

Rossebu, hvor den kobles til dagens E134. Det etableres midlertidig T-kryss med dagens veg 

fra øst. 
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Figur 3-18: Alternativ 1 daglinje ved Elgsjø 

 
Figur 3-19: Kryssområdet ved parsellslutt på Rossebu 
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3.6.2 Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til 

Mølleskotet øst for Elgsjø. Herfra ligger variant 1B nærmere Elgsjø og dagens veg, og krysser 

Tovestulåa om lag 130 meter nord for Elgsjø. Bakgrunnen for denne justeringen er verdifulle 

naturtyper i området nord for Elgsjø. 

 
Figur 3-20: Alternativ 1B søndre variant ved Elgsjø 

3.6.3 Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til Løken. 

Herfra stiger alternativet noe mer enn alternativ 1 oppover mot tunnelpåhugget like sørøst 

for Nedre Jerpetjønn. 

Tunnelen er 3,8 km lang, og faller med 1,5 % nedover mot tunnelmunningen sørøst for 

Mølleskotet. Jernbanen krysses like før utløpet av tunnelen. 

Veglinjen ligger deretter langs sørsiden av dagens veg, krysser over denne på bru og langs 

nordsiden av dagens veg videre vestover. Tovestulåa krysses på bru om lag 40 meter nord 

for Elgsjø. 
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Figur 3-21: Alternativ 2 fra Øksneelva til tunnelpåhugget sør for Nedre Jerpetjønn 

 

Figur 3-22: Vestre del av alternativ 2, fra tunnelmunningen til Elgsjø 
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3.6.4 Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Alternativ 3 er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til og med 

Kobbervollane. På denne strekningen er det 2-felts veg i henhold til klasse H5. Terreng-

forhold gjør at slakere kurvatur og økt vegbredde ville gi vesentlig større terrenginngrep og 

miljøkonflikter på denne strekningen. Vegen får derfor fire felt først vest for Kobbervollane, 

og skiltet hastighet 110 km/t starter ca. 300 m vest for overgangen til 4-felts veg.  

Linjeføringen følger i store trekk alternativ 1, men siden minimum horisontalkurve er større 

for 4-felts veg enn for 2/3-felts veg er det enkelte mindre avvik, spesielt fra Jerpetjønnhovet 

og vestover. 

 
Figur 3-23: Alternativ 3 i skråningen mot Lerkelia. Økt vegbredde og slakere kurvatur gir noe høyere 

skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 

 
Figur 3-24: Alternativ 3 i skråningen ovenfor Nedre Jerpetjønn. Økt vegbredde og slakere kurvatur gir 

noe høyere skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 
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Ved Elgsjø ligger traseen for alternativ 3 mellom alternativ 1 og 1B. Alternativ 3 ligger svært 

nær alternativ 1B, men passerer området i en slak jevn kurve. Ved Rossebu vil hastigheten 

skiltes trinnvis ned og 4-felts veg avsluttes før krysset med dagens E134. 

 
Figur 3-25: Alternativ 3 sett fra Rossebu og østover  

3.6.5 Mengder og kostnader for alternativene 

Tabell 3-3: Mengder og kostnader for alternativene 

 Alternativ 1daglinje Alternativ 1B 

daglinje søndre 

variant ved Elgsjø 

Alternativ 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

Alternativ 3 

daglinje smal 4-

felts veg 

Total lengde: 15 000 m 14 900 m 14 930 m 15 000 m 

- derav tunnel 0 0 3 800 m 0 

- derav bru 313 m 352m 323 m 313 m 

Maksimal stigning: 5 % 5 % 5 % 5 % 

Høydeforskjell 

mellom laveste og 

høyeste punkt langs 

veglinja 

189 m 189 m 121 m 189 m 

Antall 

konstruksjoner 
5 bruer, 6 

kulverter, 1 større 

støttemur 

6 bruer, 5 

kulverter, 1 større 

støttemur 

5 bruer, 3 

kulverter, 1 større 

støttemur, 4 

tunnelportaler 

5 bruer, 6 

kulverter, 1 større 

støttemur 

Anleggskostnad  

(mill. kr 2019-verdi) 
1 530 1 590 2 520 2 020 
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3.6.6 Andre vurderte løsninger 

Andre vurderte løsninger er dokumentert i rapporten «Oppsummering av 

optimaliseringsfasen» (3). I tillegg er det i tidligere fase vurdert to andre tunnelalternativer: 

• Toløpstunnel med 90 km/t 

• Smal firefelts veg med toløpstunnel og 110 km/t 

Disse er forkastet på grunn av dårlig nytte-/kostnadsforhold (stor negativ netto nytte). 

3.7 Forbikjøringsfelt 

3.7.1 Krav 

Vegklasse H5 (alternativ 1, 1B og 2) har krav til minst to forbikjøringsfelt pr. 10 km. De kan 

være helt eller delvis sammenfallende for begge kjøreretninger. 

Det er også krav til forbikjøringsfelt på strekninger hvor fartsdifferansen mellom tunge og 

lette kjøretøy kan bli for stor. Felt må etableres når fartsdifferansen er 15 km/t og kan 

avsluttes når fartsdifferansen er 10 km/t.  

3.7.2 Alternativ 1 og 1B  

For alternativ 1 og 1B er det forbikjøringsfelt både i øst- og vestgående retning like vest for 

Kobbervollane og sør for Buvannet. Videre er det forbikjøringsfelt vestgående i stigningen 

fra Løken og over toppen av Jerpetjønnhovet. Østover er det forbikjøringsfelt fra Elgsjø og 

over toppen av Jerpetjønnhovet. 

3.7.3 Alternativ 2 

For tunnelalternativet er det planlagt forbikjøringsfelt i begge retninger vest for 

Kobbervollane, like øst før østre tunnelmunning og like vest for vestre tunnelmunning. 

3.7.1 Alternativ 3  

For alternativ 3 planlegges det ikke krabbefelt/forbikjøringsfelt i tillegg til 4-feltsvegen.  

3.8 Vannhåndtering 

Ny veg planlegges med åpen overvannshåndtering i dagsonene. Rensing av partikkebundne 

forurensninger vil skje gjennom bruk av infiltrasjonsmasser i grøft. 

For tunnel i alternativ 2 vil det være lukket drenering med oppsamling av både tunnelvann 

og vaskevann. Vann vil ledes via rensebasseng ved vestre tunnelmunning før det slippes ut 

til vassdrag. 

3.9 Massebalanse og deponibehov 

3.9.1 Massebalanse 

Totalt er det teoretisk beregnet om lag 200 000 m3 overskuddsmasser (utførte anbrakte 

masser) for alternativ 1. Det er forutsatt at alle jordmassene brukes som utslakingsmasser i 

fylling og at bergskjæringsmasser kan benyttes til produksjon av forsterkningslag og 

frostsikringslag, slik at det ikke er behov for å transportere inn masser utenfra. 
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For alternativ 1B er det beregnet et masseunderskudd på om lag 500 000 m3. Dette vil det 

imidlertid være mulig å justere noe ved å redusere fyllingsomfang i videre planlegging. 

Alternativ 2 har det største masseoverskuddet grunnet tunnel under Skredbufjellet. Det er 

beregnet til om lag 500 000 m3.  

Alternativ 3 med smal 4-felts veg har et beregnet masseoverskudd på om lag 450 000 m3. 

Gjennom videre optimalisering kan dette trolig reduseres, men noe deponikapasitet vil trolig 

være nødvendig, både for mellomlagring og permanent deponering av masser. 

3.9.2 Mulige massedeponier 

Det er sett på flere mulige massedeponier langs strekningen. For å optimalisere anleggs-

gjennomføringen anbefales det å innlemme deponi(er) i reguleringsplanen. Foreslåtte 

deponier utredes i konsekvensutredningen, se figur 3-38, figur 3-39 og figur 3-40. 

Forslagene har større kapasitet enn det man har behov for, så i reguleringsplanfasen kan 

man velge de løsningene som gir minst konflikter. 

Dalsøkk sør for Buvannet 

I dalsøkk rett sør for Buvannet ved vil det være rom for å plassere ca. 350 000 kubikkmeter. 

Trengendalsbekken, som ligger i dalbunnen i dette området, må legges om. Dette deponiet 

er gitt betegnelsen M1. 

Områder nord for dagens veg ved Fjellstul og Mølleskotet 

Ved Fjellstul vil det det være rom for å kunne plassere ca. 900 000 kubikkmeter overskudds-

masser på nordsiden av daglinjealternativet. Dette deponiet er gitt betegnelsen M2. 

Nord for Mølleskotet ligger det et terrengsøkk (Skrumledalen) på nordsiden av 

daglinjealternativet. Her vil det være rom for å plassere ca. 1 200 000 kubikkmeter med 

overskuddsmasser. Dette deponiet er gitt betegnelsen M3. 

3.10 Støy 

3.10.1 Metode 

Det er beregnet støy for de ulike vegalternativene i programmet Cadna/A. Versjon 2018 er 

benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til Nordisk beregningsmetode (4). 

Siden dette er beregninger på et overordnet nivå er det ikke planlagt støytiltak, som f.eks. 

støyskjermer langs traséene. Behovet for dette vil vurderes nærmere i videre planlegging. 

Trafikktall er basert på beregninger utført av Statens vegvesen i en tidlig fase, og er noe 

høyere enn beregnet trafikk i åpningsår. Både for alternativ 0 og utbyggingsalternativene er 

det beregnet med en ÅDT på 12 000 og en tungtrafikkandel på 15 %. I mer detaljerte 

beregninger i videre planlegging vil oppdaterte trafikktall med ÅDT på 11 000 benyttes. 

Bygninger som direkte ligger i de nye traséene er fjernet fra beregningsmodellen. Bygninger 

som ligger i gråsonen nærme ny veg er ikke fjernet da det på nåværende tidspunkt ikke er 

helt avklart hvilke bygninger som eventuelt må rives. 
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3.10.2 Resultater 

Alternativ 0 har et betydelig antall støyutsatte boliger og fritidsboliger i området nord for 

dagens veg ved Buvannet. Med ny veg vil antall sterkt støyutsatte boliger og fritidsboliger 

(rød sone) gå betydelig ned. 

Alternativ 2 med tunnel gjennom Skredbufjellet gir et noe lavere antall i gul sone, først og 

fremst på grunn av at støyen i områdene ved Jerpetjønn vil bli sterkt redusert i dette 

alternativet. 

Tabell 3-4: Antall boliger/fritidsboliger i rød og gul støysone i de ulike alternativene 

Alternativ Støysone iht. T-1442 

Gul sone  

Lden 55-65 dB 

Rød sone 

Lden >65 dB 

Boliger/fritidsboliger Boliger/fritidsboliger 

Alternativ 0 85 34 

Alternativ 1 daglinje 68 3 

Alternativ 1B daglinje 73 3 

Alternativ 2 tunnel 44 7 

Alternativ 3 smal 4-felt 82 5 

 

 

Figur 3-26: Støysonekart alternativ 0, østre del 
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Figur 3-27: Støysonekart alternativ 0, midtre del 

 

Figur 3-28: Støysonekart alternativ 0, vestre del 
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Figur 3-29: Støysonekart alternativ 1, østre del 

 
Figur 3-30: Støysonekart alternativ 1, midtre del 
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Figur 3-31: Støysonekart alternativ 1, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

vil støysonene strekke seg noe lenger nord. De er her avgrenset av beregningsområdets utstrekning 

 

Figur 3-32: Støysonekart alternativ 1B, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

vil deler av støysonene strekke seg noe lenger nord 
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Figur 3-33: Støysonekart alternativ 2, østre del 

 

Figur 3-34: Støysonekart alternativ 2, vestre del 
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Figur 3-35: Støysonekart alternativ 3, østre del 

 
Figur 3-36: Støysonekart alternativ 3, midtre del 
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Figur 3-37: Støysonekart alternativ 3, vestre del 

3.11 Anleggsgjennomføring 

I forbindelse med optimalisering av veglinjene, er det sett på behovet for anleggsveger og 

riggplasser. Dette er vist på figurene på de neste sidene. 

• Det etableres riggområder med tilhørende atkomst ved alle konstruksjoner 

• Det må være riggområder i begge ender av tunnel 

• Hovedrigg og knuseverk foreslås plassert øst for Løken/Øksneveien 

Mye av massetransporten vil trolig skje i veglinja, men det vil også bli en del anleggstrafikk 

langs eksisterende E134. Det forutsettes da nødvendige utbedringer av kryss/avkjørsler for å 

ivareta trafikksikkerhet. 
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Figur 3-38: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, østre del  
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Figur 3-39: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, midtre del 
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Figur 3-40: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, vestre del  
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4. Registreringer 

4.1 Generell områdebeskrivelse  

Dalføret som strekker seg fra Saggrenda vest for Kongsberg, Den følger så Kobberbergselva 

til Kobbervollane. Det fortsetter opp mot Meheia og Storelva, går etter toppunktet 

Jerpetjønnhovet mot Fjellstul og Sløkedalen videre vest for fylkesgrensa. Planområdet ender 

ved Elgsjø øst for Notodden. Navnet Meheia stammer fra en av gårdene som tidligere lå her, 

og kan være utledet fra gammelnorsk Midtheia (5).  

De eldste funn som er gjort i dette området er på Meheia, nord for Steingrunnsvannet. Her er 

det funnet flintavslag, rester fra tilvirkning av steinredskaper, fra steinalder (i Norge mellom 

10000 og 1.800 år fvt). 

Dokumenter fra middelalderen bekrefter at det har vært drevet gruvedrift i området (6). 

Stedsnavn vitner om andre former for utvinning av metaller på strekningen mellom dagens 

Notodden og Kongsberg over Meheia, lenge før byene oppstod (Skjerpåsen, Gruveåsen, 

Kobberberget, Jerngruva, Gruvelia). 

Det kan antas at det har vært gårds- og/eller seterdrift i området i alle fall siden 

middelalderen. Gruvedriften fra denne tiden er dokumentert både skriftlig og gjennom 

karbondateringer av gruveslagg (6). Det må antas at gruvedriften har blitt drevet parallelt 

med gårdsdrift, etter som tilgang til fødevarer for de som jobbet i gruvene var viktig. 

Området ligger midt imellom Sandsvær, Heddal og Sauherad, og tilhørte først administrativt 

regionen mot vest, Telemark. Karlstjernseter har vært kjent og dokumentert siden 1476. 

Offentlige dokumenter har gitt rettigheter til jakt, (produksjon av skinn og kjøtt) og fiske. 

Om lag 4,2 km sør av Buvannet og noe utenfor utredningsområdet er det også registrert et 

jernutvinningsanlegg fra jernalderen. Nordre Meheia ble utskilt og etablert først 1793 (7). 

Saggrenda er dokumentert lagt inn under Kongsberg i 1736, da byen ble kjøpstad, og 

området har etter dette tilhørt Buskerud-regionen.  

Det er ikke registrert stående byggverk som er automatisk fredet (fra før 1649). De eldste 

gårdsbygningene som fremdeles står i utredningsområdet er fra 1700-tallet (8). 

Vegfar som strekker seg oppover i dalføret kan trolig dateres til denne tid. Hovedfunksjonen 

til vegen hadde sammenheng med frakt av metall og malm herfra og mot sentrale strøk og 

havner. Offentlig vegdrift er dokumentert fra første halvdel av 1800-tallet. I 1847 ble 

vegdriften lisensiert vekk, antagelig på grunn av høye driftskostnader (9). 
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Figur 4-1: Vegstein/milestein muligens fra 1920-tallet nedenfor gården Kobbervollane 

 

Vegen mellom Kongsberg og Notodden ble utbedret på 1930-tallet, da spesielt den bratte 

og svingete delen fra Saggrenda oppover mot Meheia. Etter den siste utbedringen fikk vegen 

mellom Kongsberg og Notodden sin plassering i landskapet slik den har nå, jf. Rektangelkart 

fra 1940 (10). Vegen har ved jevne mellomrom blitt utbedret til den standarden den har i 

dag i den traseen den har hatt siden den gang. 

Elgsjø kro skal være en av Notodden jernbanestasjons godsbygninger, som på et tidspunkt 

etter nedleggelsen i 1919 ble flyttet til sitt nåværende sted, da forbindelsen med 

Bratsbergbanen ble åpnet og Notodden nye stasjon ble tatt i bruk (11). Bygningen er sterkt 

endret. 

  

Figur 4-2: Pakkhuset til gamle Notodden stasjon (til venstre, Østfold fylkes billedarkiv), nå Elgsjø kafe 

ved E134 (venstre).  

 

Jernbanen ble fullført over Meheia i 1920, som en delparsell av Sørlandsbanen. Den forbandt 

Notodden og Kongsberg ved å koble seg på i vest ved Hjuksebø stasjon. Stasjonsbygningen 

på Meheia er bygget i 1914, tegnet av Norges Statsbaner (NSB) sitt eget arkitektkontor (12). 

Langs traseen, som er i daglig drift, finnes solid utførte steinbruer i større og mindre format. 
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4.2 Registreringskart 

Det er utarbeidet temakart for kulturarv. Temakart viser kjente registrerte kulturminner. 

Registreringskartenes detaljeringsgrad og innhold er tilpasset plannivået, se figur 4-3 til og 

med figur 4-5. Verdikart er laget på grunnlag av registreringskart, befaring og vurdering av 

kulturmiljø se figur 5-34. 

Innenfor planområdet finnes det kjente, materielle kulturminner innenfor temaene: 

• Gårdsmiljøer 

• Teknisk- industrielle 

• Kulturminner i utmark  

 

Det må tas forbehold om at hittil uoppdagede kulturminner kan avdekkes på et seinere 

tidspunkt i planprosessen eller i byggefasen.  

Kulturminnene er gruppert geografisk og tematisk i delområder. Det finnes også 

enkeltminner i tiltaksområdet. Inndelingen i delområder leses fra øst mot vest i 

utredningsområdet. 
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Figur 4-3: Registreringskart kulturarv i østre del av utredningsområdet 
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Figur 4-4: Registreringskart kulturarv i midtre del av utredningsområdet 
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Figur 4-5: Registreringskart kulturarv i vestre del av utredningsområdet  
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5. Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder og beskrivelse av verdien samt 

påvirkning og konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. 

5.1 Inndeling i delområder 

Påvirkning og konsekvens er kun vurdert for områder som blir berørt; enten ved direkte 

arealbeslag, nærføring eller der tiltaket er godt synlig. Det er de permanente tiltakene som 

vurderes i dette kapittelet.  

Alle delområder er verdisatt og verdien vises på verdikart, se figur 5-34. Verdisettingen er 

begrunnet i en kort tekst som baseres på verdikriteriene for kulturmiljø. 

Enkeltstående kulturminner som ikke har kunnet knyttes til nærmeste delområde er 

beskrevet separat i et etterfølgende kapittel. Dette dreier seg om to enkeltstående 

kulturminner, ett i hvert fylke. 
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Figur 5-1: Delområdekart 
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5.2 Delområde KA1 Kobbervollane 

5.2.1 Avgrensning 

 
Figur 5-2: Delområde KA1 Kobbervollane lokalitetene 76796 (fredet), 138363 (ikke fredet) og 138364 

(ikke fredet) nærmest til ny veglinje. Kilde Askeladden https://askeladden.ra.no/Askeladden 

 

KA1 Kobbervollane ligger i landskapsrommet som danner rammen rundt gruve- og 

gårdsmiljøet i den østlige enden av utredningsområdet, nært opp til delområdene KA2 Bratt 

og KA3 Storelva–Kobberbergselva. Delområdet strekker seg fra spor etter gruvevirksomheten 

langs Kobberbergselvas søndre bredd via gården Kobbervollane til gruveminnet på åsen sør 

for gården.  

5.2.2 Beskrivelse 

KA1 Kobbervollane består av et gårdsmiljø og teknisk- industrielle kulturmiljøer av før- og 

etterreformatorisk alder (yngre enn 1536). 

Gården har vært tilknyttet smeltehyttevirksomheten til «Der Verlorne Sohn»-gruven på 

nordsiden av elven, ifølge Rygh (5). Gården består av seks bygninger, alle meldepliktige 

SEFRAK – bygg (før 1850), alle fra tredje kvartal 1700 tallet. 

 

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Tabell 5-1: SEFRAK-registrerte bygg på Nedregård. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0212-048 108 36 Våningshus 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0212-049 108 36 Bryggerhus 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0212-050 108 36 Stabbur 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0212-051 108 36 Driftsbygning 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0212-052 108 36 Smie 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0212-053 108 36 Sommerfjøs 1700-tallet, 3. kvartal  

 

Nedenfor gården finnes en Askeladden-registrert rydningsrøys (Askeladden ID 138364-1). 

Denne er etterreformatorisk, og etter undersøkelser foretatt av kulturvernmyndighetene i 

Viken fylkeskommune har det blitt avdekket en mengde flere av disse. Askeladden ID 

138364 er området rundt gården Kobbervollane som består av 28 enkeltminner, en hustuft, 

en tuft, 24 rydningsrøyser og 2 steingarder. Ingen er riktignok freda. I dette området er det 

også spor etter dyrking i form av en åkerrein, denne er datert til 1500-1600 tallet og har 

uviss vernestatus, Askeladden ID 267624. I tillegg er det en hustuft med uavklart 

vernestatus datert til 1400-1600 tallet øst for gården Askeladden ID 266268 (13). Ingen er 

førreformatoriske og dermed heller ikke fredet. 

Gruveminnet «Gotts vermags» lengst sør i området (Askeladden ID 80283-1) er beskrevet 

som en vannfylt synk, avlang nordvest-sørøst om lag 20 x 5 meter (på det bredeste) med 

slagghaug utenfor.  

Den nordligste samlingen av kulturminner består av, fra vest mot øst:  

• Askeladden ID 76796. Denne har 16 enkeltminner, bl.a. en mur, 7 tufter ett vegfar 

og 2 slagghauger. Her er det også kulturminner som er freda (ID76796 - 01, - 02, 

- 03 og - 05).  

• Askeladden ID 266257 med tre enkeltminner med fegate og to geiler (ikke freda)   

• Askeladden ID 138363 med 19 enkeltminner 18 rydningsrøyser og en steingard 

(ingen freda).  

• Tuft Askeladden ID 42050 med uviss vernestatus.  

 

Fløtningsanlegget Askeladden ID 138362 er tatt med i KA3 Storelva – Kobberbergselva som 

kulturminner med direkte tilknytning til elva. For detaljer om disse kulturminnene, se under i 

kapittelet om KA3 Storelva - Kobberbergselva. 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 5-3: Norsk Aluminium Co 1945. Oversiktskart over Lassedalen. Kart datert 3.2.1945 (14) 

 

Lassedalen flusspatgruve er en gruve som var i testdrift under 2. verdenskrig. Den ligger 

utenfor influensområdet, men driften hadde en taubane over delområdet. Dette er spor etter 

nyere tid, og har ikke formelt vern. Denne nyere gruvedriften er av de siste, og med få spor 

inne i delområdet. Den nevnes likevel her for å gi et bilde av tidsspennet gruvevirksomheten 

har hatt på dette stedet. 

  

Figur 5-4: Fra venstre oppmuring/konstruksjon, usikkert om denne er del av kulturminnet Askeladden 

ID 130863 Til høyre Kobbervollane gård, det eldste huset nærmest. 
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Figur 5-5: Forskjellige hustufter, i fredningsområdet nede ved elvebredden, Askeladden ID 76796. 

 

Stedet er nylig befart og registrert av fylkeskommunen. Det er gjort flere funn som er datert 

og registrert i Askeladden, for øvrige detaljer se rapportert av Viken fylkeskommune (13). 

5.2.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

 
Figur 5-5: 3D-illustrasjon av tiltaket sett fra Bratt mot sør og Kobbervollane gård. 
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Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA1 Kobbervollane 

Registreringskategori: Gårdsmiljø og teknisk- industrielle kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsmiljøet: Kan knyttes til de teknisk- industrielle kulturminnene, men er i seg selv et representativt gårdsmiljø 

for regionen. Bygningene er i varierende grad autentiske, men gårdsmiljøet har beholdt sin integritet. Bruksverdi og 

opplevelsesverdi er stor. Gårdens verdi settes til middels. 

 

Teknisk-industrielle kulturmiljøer: Anleggene kan tyde på at det har vært en større virksomhet her, med smelting av 

malm, anlegg for å fløte tømmer antagelig til anlegg og vedlikehold av forskjellige konstruksjoner (gruveganger, 

bygninger) og muligens landbruksvirksomhet. Vurderingen i denne rapporten er supplert av fylkeskommunens 

undersøkelser 2019 (13). 

De teknisk- industrielle kulturmiljøene kan knyttes til gruvedrift i Kongsberg og utviklingen videre mot 

grunnleggelsen av Kongsberg som by og de nasjonale institusjoner som dette gav (Den Kongelige mynt, 

Bergseminaret). Kunnskapsverdien er derfor stor, opplevelsesverdi er også vurdert som stor. Verdien er vurdert til 

stor. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                                                ▲ 
Begrunnelse: 

Veg med tilhørende anlegg kommer nært på, men griper ikke inn i fredede kulturminner ved elven. 

Dette gjelder fylling fra vegen. Tiltaket ellers splitter opp kulturmiljøet og reduserer sammenhengen 

mellom gårdsmiljøet og restene etter gruvedriften ved elva. 

Totalt sett vurderes alle alternativ å medføre forringelse av delområdet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle 

alternativer 
                                                                       ▲ 
Betydelig miljøskade (--) 
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5.3 Delområde KA2 Bratt 

5.3.1 Avgrensning 

 
Figur 5-6:  Delområde KA2 Bratt. Lokaliteter Askeladden ID 42052 og 12371. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

 

Delområdet strekker seg fra «Der Verlohrne Sohn» gruve i nord, via gården Bratt, og med 

gruveminnet i øst ved vegen ned mot dagens E134. Landskapsrommet avgrenser KA2 Bratt. 

5.3.2 Beskrivelse 

Gården Bratt (Brath) skal tidligere ha ligget ved gruven Verlohrne Sohn (Askeladden ID 

42052), og husene skal ha blitt flyttet i forbindelse med anleggelse av gruven (8). Rygh 

skriver om gårdsnavnet at det er «Vel ligefrem dannet av Adjektivet», noe som også 

beskriver landskapet her (5). Både våningshus og driftsbygning skal være fra 1700-tallet. 

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Tabell 5-3: SEFRAK-registrerte bygg på Nedregård. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-010 113 14 Våningshus 1700-tallet 
 

0604-0207-011 113 14 Driftsbygning 1700-tallet 
 

0604-0207-012 113 14 Stabbur 1800-tallet 
 

0604-0207-013 113 14 Bryggerhus 1900-tallet, 1. kvartal 
 

 

 
Figur 5-7: Bratt gård.  Fotografi fra Sandsværs historie bind VII (7), 1998. 

 

Korbu gård, med navn antatt avledet av det gammelnorske mannsnavnet Kári (5), nordvest 

om lag 900 meter i luftlinje fra Bratt, er ikke tatt med i vurderingen fordi gården ikke blir 

påvirket av ny veg. 

Verlohrne Sohn (tysk: Den fortapte sønn) gruve er også kjent som Brathgruben. Den er i 

Askeladden beskrevet som en vannfylt sjakt som er inngjerdet. Under vannflaten kan det 

skimtes tømmerstokker. Det finnes også slagg og trekull i jordsmonnet på stedet. Nord og 

øst for gruven finnes rydningsrøyser og steingjerder (8). Gruven er beskrevet i Kong Hans’ 

brev av 1490 om overlatelse av kobberverket på Meheia til Henrik Krummedike, slottsherre 

på Båhus og Johan Povelsen, kansler og prost ved Mariakirken i Oslo. Gruven ble drevet frem 

til 1772 (9). 

Askeladden ID 12371 Vallåsen skjerp er en gruvesjakt datert til førreformatorisk tid og 

automatisk fredet. Sjakten er vannfylt, med tømmerstokker synlig under vannflaten. Gruven 

er beskrevet med loddrette sjakter uten spor etter bor, og dermed antatt fyrsatt. Utenfor 

finnes avfallshauger og en godt bevart hestetrapp i tørrmurte heller (8). 

5.3.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Se figur 5-5 over for 3D-illustrasjon av forslaget til tiltak ved Bratt og Kobbervollane gårder. 

 

 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA2 Bratt 

Registreringskategori: Gårdsmiljø og teknisk- industrielle kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                    ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsmiljøet: Kan knyttes til gruveminnene, men er i seg selv et representativt gårdsmiljø for regionen. Gården er 

bebodd og har dermed bruksverdi, men også kunnskapsverdi på grunn av den tette sammenhengen med 

gruvedriften (flytting, drift). Verdien er vurdert til stor. 

Teknisk-industrielle kulturmiljøer: Må ses i sammenheng med delområde KA1 Kobbervollane. Driften av gruvene har 

antagelig benyttet seg av støtte- og videreforedlingsfunksjoner på elvas sørside. I dette delområdet knyttes 

gruvedriften mer til konkret anlegg inn i fjellet for å hente ut malm. 

Som i delområde KA1 Kobbervollane kan de teknisk-industrielle kulturmiljøene knyttes til gruvedrift og 

grunnleggelsen av Kongsberg, og senere nasjonale institusjoner. Kunnskapsverdien er stor, opplevelsesverdi noe 

mer begrenset på grunn av utfordringer i forhold til tilgang. Verdien er vurdert til stor. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                 ▲ 
Begrunnelse: 

Veganlegget vil påvirke Bratt fra sørsiden av dalen visuelt. Fyllinger og skjæringer vil være godt 

synlige fra Bratt og på denne måten berøre kulturmiljøet. Opplevelsesverdien blir da endret i form 

av svekket sammenheng og forstyrrelse av kulturhistorisk helhet. Det er ingen tap av 

enkeltelement. 

Totalt sett vurderes alternativ 1, 1B og 2 å medføre noe forringelse av delområdet. 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                    ▲ 
Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. 

Veganlegget vil påvirke Bratt fra sørsiden av dalen visuelt. Fyllinger og skjæringer vil være meget 

synlige fra Bratt og på denne måten berøre kulturmiljøet. Opplevelsesverdien blir da endret i form 

av svekket sammenheng og forstyrrelse av kulturhistorisk helhet. Det er ingen tap av 

enkeltelement. 

Totalt sett vurderes alternativ 3 å medføre noe forringelse av delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                  ▲ 
Noe miljøskade på delområdet (-) 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                      ▲ 
Noe miljøskade på delområdet (-). 
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5.4 Delområde KA3 Storelva - Kobberbergselva 

5.4.1 Avgrensning 

 
Figur 5-8 Delområde: KA3 Storelva – Kobberbergselva. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

 

Dette delområdet tar for seg elveleiet med bredder og strekker seg fra Kobbervollane i øst til 

den delen av elva som utvider seg lenger oppe, benevnt som Storelva eller Gampehølen. 

5.4.2 Beskrivelse 

Den delen av elva, og landskapsrommet i umiddelbar nærhet til elva, har flere kulturminner 

knytta til tømmeravvirking og gruvedrift. Kulturmiljøet regnes derfor som teknisk-

industrielt. Det finnes i dette området både registrerte- og uregistrerte kulturminner.  

Askeladden ID 138362 er et fløtningsanlegg (fløtningsskjerm) på sørsiden av elven, rett vest 

for Kobbervoll bru (E134 Meheiaveien sin kryssing over elven). Dette minnet er knapt synlig, 

og kan antas å ha blitt sterkt erodert de siste årene. 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 5-9: Rester etter fløtningsskjerm (Askeladden ID 138362) 

 

Figur 5-10: Til venstre flyfoto fra 1964 (finn.no) som viser fløtningsskjerm. Høyre; satellittfoto av 

dagens situasjon. Objektet markert med rød ring. 

 

Restene etter gruvevirksomhetens funksjoner befinner seg på breddens sørside ytterligere 

vest. Disse er beskrevet over, under delområde KA1 Kobbervollane. Vest for disse igjen, på 

sørsiden, kommer vi til brua over elva som knytter avkjørselen til gården Kobbervollane til 

E134 nord for elva. Rett vest av denne brua, på breddens sørside, befinner det seg en 

uregistrert steinmur langs elva.  
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Figur 5-11: Uregistrert steinmur vest av brua som knytter avkjørselen til gården Kobbervollane til 

E134. 

Videre mot vest, rett før elva brer seg ut i Gampehølen, finnes Askeladden ID 108649. Dette 

er en hustuft etter smeltehytte som er automatisk freda. Ved befaring ble det observert en 

tydelig slagghaug på stedet. Tufta er C14-datert til senmiddelalder (8). Stedet er befart og 

registrert av kulturvernmyndigheten med flere funn, som nå er datert og registrert i 

Askeladden som en gruppe på fem førreformatoriske kulturminner under lokalitetsnummer 

Askeladden ID 108649 (13). 

Lenger vestover kommer vi til den korte E134-brua over Helgevassbekken. Øst for denne er 

det en avkjørsel mot sør, ned til elva. På breddens sørside finnes en lengre steinmur. Denne 

er ikke registrert som kulturminne i Askeladden, men ser ut til å være registrert i kartverket 

som en drøy 200 meter lang konstruksjon. Muren er tydelig, og godt synlig fra elvebreddens 

nordside. Dette er antagelig en skådam som er en type sidedemning i fløtningsvassdrag for 

å hindre at tømmer driver inn i viker og evjer (15).  

 

 

Figur 5-12: Steinmur uregistrert som kulturminne, registrert i kartverket som en om lag 200 meter 

lang konstruksjon 

 

Ifølge tidligere notater fra tidligere Buskerud fylkeskommune (nå del av Viken), deriblant et 

sort/hvitt ØK-kart med påtegninger i rødt (analogt, udatert; antagelig 1988) befinner det 

seg rester etter flere typer teknisk-industrielle kulturminner knyttet til tømmerdrift i 

umiddelbar nærhet til elven: Flere skådammer, bolter i fjell, og lignende innretninger. Disse 
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er nå registrert, datert og avklart i forhold til formelt vern (13). Flere byggverk av denne 

typen finnes også i Kolsjø og Øksne. 

Fløtningsanleggene er etterreformatoriske, og dermed ikke fredet. Anlegget kan ha vært en 

skådam, eller en del av noe annet, som for eksempel en tømmerrenne, en «bro» å lede 

tømmeret inn i for å passere vanskelige partier som fosser og stryk i elveløpet (16). 

Konstruksjonene besto for en stor del av steinfundamenter med ytre oppbygginger i tre. 

Treverket i de fleste av disse er her så å si forsvunnet. Denne, og mange andre 

tømmerfløtningsanlegg finnes langs elven, og må nok ses i sammenheng med gruvedriften 

både lokalt i denne dalen, og Kongsbergområdet, da Sølvverket overtok skog og 

tømmerrettigheter i økende grad på 1700-tallet. 
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5.4.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde  

Verdivurdering: Delområde KA3 Storelva - Kobberbergselva 

Registreringskategori: Teknisk-industrielt kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                    ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Teknisk – industrielt kulturmiljø: Alle kulturminnene fra virksomheten langs elven i dette delområdet er for lengst 

ute av bruk, og antagelig eldre enn 100 år (siste tømmervirksomhet relatert til Sølvverket). Bruksverdien finnes 

dermed ikke lenger, men opplevelsesverdien er stor, da mange av de større kulturminnene er godt synlige. 

Kunnskapsverdien er også stor, da de er knyttet til historien om bergverk i landet, som strekker seg til langt inn i 

vår egen tid. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1og 1B 

daglinje 

Alt. 2 tunnel 

                             ▲ 
Begrunnelse: 

Vegtiltaket med tilhørende anlegg vil ikke berøre disse kulturminnene fysisk, selv om det berører 

delområdets avgrensning. Kulturminnene er alle knyttet til elveløpet, og ligger i direkte, fysisk 

tilknytning til det. Vegtiltaket vil i liten grad oppleves her, da det for en stor del ligger på fjellhylla 

over mot sør. Totalt vurderes alternativ 1, 1B og 2 å gi ubetydelig endring for delområdet. 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                               ▲ 
Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. Ellers vil 

vegtiltaket med tilhørende anlegg ikke berøre disse kulturminnene fysisk, selv om det berører 

delområdets avgrensning. Kulturminnene er alle knyttet til elveløpet, og ligger i direkte, fysisk 

tilknytning til det. Vegtiltaket vil i liten grad oppleves her, da det for en stor del ligger på fjellhylla 

over mot sør. 

Totalt vurderes alternativ 3 å gi ubetydelig endring for delområdet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 og 1B1 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                    ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0)  

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                       ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0) 
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5.5 Delområde KA4 Meheia stasjon 

5.5.1 Avgrensning 

 
Figur 5-13: Delområde KA4 Meheia stasjon. Kilde Askeladden https://askeladden.ra.no/Askeladden 

 

Delområdet omfatter landskapsrommet rundt Meheia stasjon, jernbaneområdet og det 

tilliggende strandområdet ned mot Bråtavannet i sør. 

5.5.2 Beskrivelse 

Gården Meheia i vest antas å ha gitt navn til vegen som går forbi (nåværende E134) og til 

jernbanestasjonen. Det skal i 1914 ha kommet et poståpneri her (9), og samme år ble 

stasjonen prosjektert som del av jernbanen: Denne sto ferdig 1920 (12). De to bygningene 

på stasjonen er SEFRAK-registrert (SEFRAK 0604-0207-053 og SEFRAK 0604-0207-054). 

Stasjonsbygning og uthus er begge fra 1916 og tegnet i 1914 av NSB sitt arkitektkontor ved 

G. Hoel og J. Flor (12). Byggene er i laftet tømmer med detaljer i nybarokk med småruta 

vinduer. Stasjonen er i dag nedlagt.  

Stedet har med sine viktige funksjoner vært sentralt på strekningen mellom Kongsberg og 

Notodden. På 1930-tallet ble det anlagt en turisthytte her, noe som også vitner om fritids- 

og rekreasjonsbruk. Turisthytta ble fjernet av Statens vegvesen i 2001. 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 5-14: Meheia turisthytte (historisk foto), og stedet i dag (Google) 

 

 
Figur 5-15: Den nedlagte Meheia stasjon. Nybarokk detalj. SEFRAK 0604-0207-053 
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5.5.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

 
Figur 5-16: 3D-illustrasjon av tiltakets alt. 1, 1B og 2 sett mot sørvest fra Meheia stasjon. 

 

 
Figur 5-17: 3D-illustrasjon av tiltakets alt. 3 sett fra Meheia stasjon. 
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Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA4 Meheia stasjon 

Registreringskategori: Andre kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                        ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Teknisk-industrielt kulturmiljø Stasjonen og stasjonsområdet har historisk verdi. Anlegget vitner om stor 

ingeniørkunst (banen) og stedstilpasset arkitektur, enkel nybarokk i laft. Bygningene er i relativt god stand. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                 ▲ 
Begrunnelse: 

Delområdet påvirkes ikke direkte fysisk, det er ingen tap av enkeltelement. Ny E134 vil være 

middels synlig fra området. Utsikten er imidlertid begrenset fra delområdet opp mot det foreslåtte 

veganlegget på sørsiden av dalen. Dette dels på grunn av bebyggelse og vegetasjon i selve 

delområdet, og dels fordi det foreslåtte veganlegget vil ligge oppe på en fjellhylle. Noe av tiltaket, 

spesielt fyllinger, vil imidlertid være godt synlige. Opplevelsesverdien blir da endret i form av 

forstyrrelse av kulturhistorisk helhet. 

Totalt sett vurderes alternativ 1, 1B og 2 å medføre noe forringelse av delområdet 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                    ▲ 
Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. Ellers 

påvirkes ikke delområdet direkte fysisk, det er ingen tap av enkeltelement. Ny E134 vil være 

middels synlig fra området. Utsikten er imidlertid begrenset fra delområdet opp mot det foreslåtte 

veganlegget på sørsiden av dalen. Dette dels på grunn av bebyggelse og vegetasjon i selve 

delområdet, og dels fordi det foreslåtte veganlegget vil ligge oppe på en fjellhylle. Noe av tiltaket, 

spesielt fyllinger, vil imidlertid være godt synlige. Opplevelsesverdien blir da endret i form av 

forstyrrelse av kulturhistorisk helhet. 

Totalt sett vurderes alternativ 3 medføre noe forringelse av delområdet 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                 ▲ 
Noe miljøskade på delområdet (-). 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                   ▲ 

Noe miljøskade på delområdet (-). 
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5.6 Delområde KA5 Heia - Haugen 

5.6.1 Avgrensning 

 
Figur 5-18: Delområde KA5 Heia – Haugen. Kilde Askeladden https://askeladden.ra.no/Askeladden  

 

Området omfatter landskapsrommet i tilknytning til jernbanetraseen inkludert bruer ved 

Moen ved utløpet av Hengselvadalen og gårdene innenfor dette. Området omfatter gården 

Moen øvre, Moen nedre, Nedre Heia, Snekkerplassen og strekker seg ut over myrene 

Tangane mot Buvannet, og tilbake mot nord og gården Haugen sør for Moen mellom. 

5.6.2 Beskrivelse 

Gårdsmiljøene er de dominerende kulturminnene i dette delområdet i antall. Det er ikke 

registrert førreformatoriske kulturminner i KA5 Heia - Haugen, men en rekke SEFRAK-bygg. 

Mange av disse er meldepliktige (fra før 1850).  

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/


E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport kulturarv 

 

74 

 

 

Figur 5-19: Øverst Nedre Haugen (panorama), under (v) våningshuset Moen Mellom, (h) uthus Haugen 

 

På Moen nedre er låven registrert som et meldepliktig SEFRAK-bygg fra første halvdel av 

1800-tallet. Bygningen ser på utsiden ut til å være i god stand, men noe omarbeidet og kan 

ikke regnes som autentisk (SEFRAK 0604-0207-026). Videre nedover denne avstikkeren fra 

Meheiaveien (E134) finner vi Moen mellom, med to meldepliktige SEFRAK-bygg, bl.a. et 

våningshus. Dette er nokså omarbeidet. I nord ligger gården Moen øvre, denne ligger helt 

skjermet fra tiltaket av jernbanetraseen, men er likevel tatt med da den er en del av 

gårdsmiljøet på Heia - Haugen. Moen øvre har fire SEFRAK-registrerte bygg som alle er 

meldepliktige. 

Tabell 5-7: SEFRAK-registrerte bygg på Moen, nedre, mellom og øvre. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-026 115 7 Driftsbygning 1800-tallet 
 

0604-0207-051 115 18 Bolighus 1800-tallet 
 

0604-0207-052 115 18 Driftsbygning 1800-tallet 
 

0604-0207-027 115 8 Våningshus 1800-tallet  
0604-0207-028 115 8 Bryggerhus 1800-tallet  
0604-0207-029 115 8 Driftsbygning 1800-tallet  
0604-0207-030 115 8 Stabbur 1800-tallet  

 

Gården Haugen er den nederste mot hovedvegen. Her finner vi fire SEFRAK-bygg, hvorav to 

er meldepliktige. Det ene er et uthus og det andre er en driftsbygning (låve) begge med 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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relativt intakt autentisitet utvendig. På nedsiden av E134 ligger ett bolighus som også er 

SEFRAK-registrert.  

Tabell 5-8: SEFRAK-registrerte bygg på Haugen. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-021 115 70 Våningshus 1800-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0207-022 115 70 Uthus 1800-tallet 
 

0604-0207-023 115 70 Uthus 1900-tallet 
 

0604-0207-024 115 9 Bolighus 1800-tallet, 3. kvartal  
0604-0207-028 115 70 Driftsbygning 1800-tallet  

 

Nedre Heia kan antas å være lik Nordre Heia, dokumentert utskilt og etablert i 1736, 

antagelig fra Karlstjernseter (7). Av de fem SEFRAK-registrerte bygningene er våningshuset 

fra 1700-tallet og dermed meldepliktig. Autentisiteten til bygningen er dessverre ikke intakt, 

men bygningen kan sies å ha stor verdi på grunn av skriftlig kilde. Rett nedenfor gården 

ligger et bolighus med en driftsbygning som også er SEFRAK-registrert.  

Tabell 5-9: SEFRAK-registrerte bygg på Nedre Heia. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-014 115 76 Bolighus 1700-tallet 
 

0604-0207-015 115 76 Uthus/Driftsbygning 1800-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0207-016 115 76 Bryggerhus 1900-tallet, 1. kvartal 
 

0604-0207-017 115 76 Stabbur 1900-tallet, 1. kvartal  
0604-0207-018 115 76 Grisehus 1900-tallet  
0604-0207-044 115 72 Bolighus 1800-tallet, 3. kvartal  
0604-0207-045 115 72 Driftsbygning 1800-tallet, 3. kvartal  

 

Rett ovenfor gården på gnr. 116 bnr. 15 ligger to SEFRAK-bygg fra like etter århundreskiftet. 

Dette er Sølvverkets Skogers hytte med uthus (SEFRAK 0604-0207-019 og 020). Hytta er 

utført i nasjonalromantisk arkitektur, og har stor autentisitet, selv om et nyere anneksbygg 

er oppført i umiddelbar nærhet. 

 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 5-20: Sølvverkets skogers hytte rett nord for Nordre Heia. SEFRAK 0604-0207-019 

 

Av gården Snekkerplassens fem bygninger er tre SEFRAK-registrerte, ingen meldepliktige. 

Tabell 5-10: SEFRAK-registrerte bygg på Snekkeplassen. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-048 115 14 Driftsbygning 1900-tallet, 1. kvartal 
 

0604-0207-049 115 14 Bryggerhus 1900-tallet, 1. kvartal 
 

0604-0207-050 115 14 Stabbur 1900-tallet, 1. kvartal 
 

 

Jernbanetraseen er inkludert i dette miljøet, som et framtredende teknisk-industrielt 

element. Jernbanebruer dominerer KA5 Heia-Haugen visuelt, ved hver vegundergang, men 

spesielt ved den store fyllingen og brua der jernbanetraséen passerer Hengselvdalen. Alle 

bruer er bygget i stein, og representerer fremragende og solid hvelvbruarkitektur fra sin tid. 

På dette stedet ble traséen bygget rundt 1917. 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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Figur 5-21: Jernbanebrua over Hengselva 

5.6.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

 
Figur 5-22 3D-illustrasjon av tiltakets alt. 1 sett fra Jernbanebrua over Hengselva mot sør. 
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Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA5 Heia - Haugen 

Registreringskategori: Gårdsmiljø og teknisk-industrielt kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsmiljø: Det er mange SEFRAK-registrerte bygninger, både meldepliktige og ikke-meldepliktige. Helhetsbildet er 

at bygningene har beholdt sin integritet innenfor gårdsmiljøene, de fleste i tilsynelatende god stand, men noen er 

omarbeidet og har ikke lenger sin opprinnelige autentisitet. 

På Nedre Heia er autentisiteten til våningshuset dessverre ikke lenger intakt, men bygningen kan likevel sies å ha 

stor verdi på grunn av skriftlig kilde og øvrig historie i regionen (antatt utskilt fra Karlstjernseter). Sølvverkets 

Skogers hytte er også et viktig objekt. Verdien til gårdsanleggene er vurdert til å ha middels verdi. 

Teknisk-industrielle kulturmiljøer: Jernbanetraseen ser ut ifra befaring å ha stor del av sin autentisitet og integritet 

intakt. Dette fordi linjeføringen eller antall spor i bredden ikke har blitt endret. Ingen nye stasjonsanlegg er blitt 

tilført, og større sidesporutbygginger har ikke endret anleggene i vesentlig grad. Stasjonsbygninger og tilhuggede 

steinhvelvsbruer har særlig stor kulturminneverdi. De teknisk– industrielle kulturminnene på stedet vurderes å ha 

sterk middels verdi. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 og 1 B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                  ▲ 
Begrunnelse: 

Delområdet påvirkes ikke direkte fysisk, det er ingen tap av enkeltelement. Ny veg vil være meget 

synlig fra området og svekke opplevelsen av kulturmiljøet gjennom forstyrrelse av kulturhistorisk 

helhet. Utsikten mot det foreslåtte veganlegget på sørsiden av dalen er tydelig fra store deler av 

delområdet opp, spesielt fyllingen Buvannlia – Svartvikmoen, over nederste (nordligste) del av 

Geiteryggen ned mot Buvannet. Spesielt fyllingene vil være godt synlige.  

Totalt sett vurderes alternativ 1, 1B og 2 å medføre noe forringelse av delområdet 

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                    ▲ 
Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. Ellers 

påvirkes delområdet ikke direkte fysisk, det er ingen tap av enkeltelement. Ny veg vil være meget 

synlig fra området og svekke opplevelsen av kulturmiljøet gjennom forstyrrelse av kulturhistorisk 

helhet. Utsikten mot det foreslåtte veganlegget på sørsiden av dalen er tydelig fra store deler av 

delområdet opp, spesielt fyllingen Buvannlia – Svartvikmoen, over nederste (nordligste) del av 

Geiteryggen ned mot Buvannet. Spesielt fyllingene vil være godt synlige.  

Totalt sett vurderes alternativ 3 å medføre noe forringelse av delområdet 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 daglinje 

Alt. 2 tunnel 
                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-)  

Alt 3. daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                    ▲ 

 Noe miljøskade for delområdet (-) 
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5.7 Delområde KA6 Øksneelva 

5.7.1 Avgrensning 

 
Figur 5-23: Delområde KA6 Øksneelva. Lokalitet Askeladden ID 266714 (fredet) og 266776 (ikke 

fredet). Kilde Askeladden https://askeladden.ra.no/Askeladden  Figuren viser også ikke-fredede 

kulturminner her, fordi stedet er spesielt rikt på denne spesielle typen kulturminner. 

 

Delområdet inkluderer kulturmiljøet knyttet til Øksneelva sør for E134 Meheiaveien. Langs 

elvas løp sør for Buvannet ligger en rekke spor etter fløtningsvirksomheten her. 

5.7.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter ett fløtningsmiljø. Det er i denne utredningen avgrenset til dalføret der 

Øksneelva renner ut i Buvannet, og strekker seg om lag 1,5 km oppstrøms. Rekken av 

fløtningsminner ligger langs Øksneelva rett vest av Vesle Svartås. 

Avgrensningen omfatter 14 kulturminner. Ett er en samling rydningsrøyser og tufter, 

Askeladden ID 266714 (fredet). De øvrige er knyttet til tømmerfløtningsvirksomhet og ligger 

rett ved- eller i elvas løp, Askeladden ID 266776 (ikke fredet). Det er sannsynlig at tufter og 

røyser er knyttet til rydding av en gård, og at fløtningsminnene videre kan være forbundet 

med driften av denne gården. 

Fløtningsminnene ligger langs elveløpet, inkludert der vegtraseen går i bro over elva. 

Minnene inngår trolig i et større system og vassdrag mot Kongsberg. Knudsmyr som ligger 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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lenger sør skal ha vært vedhuggergård for Sølvverkets skoger etter verket gikk inn som eier i 

området på 1700-tallet. Øvrige fløtningsminner i andre delområder er alle fra nyere tid, uten 

formelt vern. 

Det er ikke registrert andre kilder til kulturminnene, hverken skriftlige eller muntlige. 

Minnene er funnet gjennom fylkeskommunens undersøkelser i forbindelse med utredningen 

rundt forslaget til ny E134 (13). 

 

Figur 5-24: Tiltaket sett mot sørvest, delområde KA6 Øksneelva beliggende fra Øksneelvas utløp i 

Buvannet og oppover forbi Øksneelva bru. 

   

Figur 5-25: Nærbilde av endringen ny E134 i bru vil medføre ved Øksneelva sett fra dagens E134, mot 

sørvest. Til venstre alt. 1, til høyre alt. 3 med 4 felt. 

 
Figur 5-26: Fra tømmerfløtingsminnene i delområde KA6 Øksneelva. Ulike konstruksjoner tilknyttet 

elveløpet. Foto: Viken fylkeskommune 
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5.7.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-12: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA6 Øksneelva 

Registreringskategori: Tekniske industrielt kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                        ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsmiljø: Det er i fylkeskommunens undersøkelser konstatert hustufter i lia opp mot eksisterende hovedvei. Disse 

er ikke godt synlige. Hustuftene og rydningsrøysene kan i stor grad tenktes knyttet til tømmerdrift, da terrenget for 

øvrig ikke er godt egnet for landbruksdrift. 

Teknisk-industrielle kulturmiljøer: Tømmerdriftsminnene er i forfall, ingen elementer er i opprinnelig stand. De 

fleste av kulturminnene ligger i- eller nær elven og er derfor utsatt for erosjon. Kulturminnene har imidlertid stor 

del av sin integritet intakt, etter som det er få eller ingen andre moderne inngrep i området. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                                ▲ 
Begrunnelse: 

Bru- og vegtiltaket rager høyt over Øksneelva. Vegtraséen, vil være svært synlig fra kulturmiljøet. 

Sett fra delområdet vil tiltaket virke dominerende. Kulturminnene vil få en betydelig negativ visuell 

påvirkning. Støynivået vil også kunne øke betraktelig her. Ingen av enkeltelementene blir direkte 

fysisk berørt av noen av tiltaksalternativene. Det er altså ingen tap av enkeltelement. Bru-

konstruksjoner for veitiltaket vil imidlertid krage direkte over ett av enkeltelementene. Traseen vil 

passere nær ett av kulturminnene Askeladden ID 266776-1, som vil ligge under Øksneelvbrua. 

Vegen med tilhørende fyllinger og skråningsutslag vil være svært dominerende visuelt på dette 

stedet. Det smale, lille dalføret elva svinger seg gjennom vil bli dominert av vegkonstruksjonen som 

et kunstig dekke over, og de bratte åsene vil bli endret med fyllinger og skjæringer. 

Totalt sett vurderes alternativ 1, 1B og 2 å medføre forringelse av delområdet  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                   ▲ 
Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. Ellers er det 

de samme vurderingen som ligger til grunn. Bru- og vegtiltaket rager høyt over Øksneelva. 

Vegtraséen, vil være svært synlig fra kulturmiljøet. Sett fra delområdet vil tiltaket virke 

dominerende. Kulturminnene vil få en betydelig negativ visuell påvirkning. Støynivået vil også kunne 

øke betraktelig her. Ingen av enkeltelementene blir direkte fysisk berørt av noen av tiltaks-

alternativene. Det er altså ingen tap av enkeltelement. Brukonstruksjoner for veitiltaket vil imidlertid 

krage direkte over ett av enkeltelementene. Traseens vil passere nær ett av kulturminnene med 

Askeladden ID 266776-1, som vil ligge under Øksneelvbrua. Vegen med tilhørende fyllinger og 

skråningsutslag vil være svært dominerende visuelt på dette stedet. Det smale, lille dalføret elva 

svinger seg gjennom vil bli dominert av vegkonstruksjonen som et kunstig dekke over, og de bratte 

åsene vil bli endret med fyllinger og skjæringer. 

Totalt sett vurderes alternativ 3 å medføre forringelse av delområdet 
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--) 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                 ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet (--) 

 

 

5.8 Delområde KA7 Jerngruva - Meheia gård 

5.8.1 Avgrensning 

 
Figur 5-27: Delområde KA7 Jerngruva-Meheia gård. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

 

Delområdet omfatter den delen der dalen innsnevrer seg noe, og veg og jernbanetrasé løper 

tilnærmet parallelt. Delområdet omfatter Meheia gård på nordsiden av veg og bane og 

gården Jerngruva på sørsiden. 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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5.8.2 Beskrivelse 

KA7 Jerngruva-Meheia gård inneholder gårdsmiljøer. Jernbanen passerer delområdet, men 

har her ingen spesielle kvaliteter ut over bruksverdi (banen er i drift). En usikret 

jernbaneovergang utgjør adkomst til Meheia gård. 

Meheia, som antas å ha gitt navn til jernbanestasjonen lenger øst og videre til vegen som går 

forbi (nåværende E134), er allerede nevnt i kongebrevet om gruvedrift fra 1476; Meheia (6). 

Her ble det gitt rettigheter til jakt (skinn og kjøtt) og fiske. Kun denne gården har SEFRAK-

registrerte bygg. Alle fem er registrert. Der er kun låven i sørvest som er ikke-meldepliktig 

(fra mellom 1850 og 1900). 

Tabell 5-13: SEFRAK-registrerte bygg på Nedregård. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-039 115 2 Våningshus 1700-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0207-040 115 2 Driftsbygning 1800-tallet, 4. kvartal 
 

0604-0207-041 115 2 Stabbur 1800-tallet 
 

0604-0207-042 115 2 Bryggerhus 1800-tallet 
 

0604-0207-043 115 2 Vognskjul 1800-tallet  
 

 

 

 

Figur 5-28: Meheia gård, våningshuset i midten 

Våningshuset med svaitak («kinavipp») og innkassede laftehjørner er registrert til å være fra 

tredje kvartal av 1700–tallet. Bygningen er noe ombygget, og autentisiteten er middels 

intakt. Gårdsanlegget har beholdt sin integritet, det er ikke tilført mange nye elementer etter 

utbygging av jernbanen. 

Gården på sørsiden av vegen er interessant ut ifra navnet Jerngruva. Det finnes ingen kilder 

som forteller konkret om driften her, ut over Rygh: Jerngruben – «Her en nedlagt jerngrube» 

(5). I folketellingen av 1865 er eieren anført som Wilhelm Simensen: Selveier og Gjestgiver, 

med 8 personer i husholdet (7). Åsene rundt denne delen av dalen har interessante navn, 

som Gruveåsen rett nord, og Gruvelia rett sør for dalen. Ingen av bygningene er SEFRAK-

registrert, men er et godt integrert gårdsmiljø. I den nylig produserte kulturminnerapporten 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
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fra Viken fylkeskommune refereres det til funn av ikke fredede tufter og røyser her, i den 

sørlige delen av delområdeavgrensningen. Se figur 5-27. 

5.8.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-14: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA7 Jerngruva - Meheia gård 

Registreringskategori: Gårdsmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsanlegget: Meheia har beholdt sin integritet, det er ikke tilført nye elementer etter gjennomføringen av 

jernbanetraseen. Bygningen med høyest alder, våningshuset, er noe ombygget, og autentisiteten er middels intakt. 

Gården på sørsiden av vegen har historie ut ifra stedsnavn. I sum regnes gårdsmiljøet i delområdet til å ha middels 

verdi. 

 

Samlet sett er delområdet derfor vurdert til å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                                 ▲ 
Begrunnelse: Kulturminnene i delområdet vil ikke bli påvirket fysisk av det foreslåtte vegtiltaket. Det 

er ingen tap av enkeltelement. Fyllingen vil imidlertid gå inn i delområdets (landskapsrommets) 

fysiske avgrensning, og være svært dominerende visuelt med den store fyllingen, som på det 

nærmeste vil ligge om lag 150 fra nærmeste SEFRAK-registrerte bygning.  

Totalt sett vurderes alternativ 1, 1B og 2 å medføre forringelse av delområdet 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                   ▲ 

Begrunnelse: 

Større terrenginngrep i form av større fyllinger og skjæringer enn for de andre alternativene. 

Alternativet vil derfor være noe mer synlig fra kulturmiljøet enn de andre alternativene. Ellers blir 

ikke delområdet påvirket fysisk av det foreslåtte vegtiltaket. Det er ingen tap av enkeltelement. 

Fyllingen vil imidlertid gå inn i delområdets (landskapsrommets) fysiske avgrensning, og være svært 

dominerende visuelt med den store fyllingen, som på det nærmeste vil ligge om lag 150 fra 

nærmeste SEFRAK-registrerte bygning. 

Totalt sett vurderes alternativ 3 å medføre forringelse av delområdet 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 og 1B 

daglinje  

Alt. 2 tunnel 

                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                  ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet (--) 
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5.9 Delområde KA8 Knutsmyr 

5.9.1 Avgrensning 

 
Figur 5-29: Delområde KA8 Knutsmyr. Kilde Askeladden https://askeladden.ra.no/Askeladden  

 

KA8 Knutsmyr inkluderer gårdsmiljøet Knutsmyr sør for E134 Meheiaveien. Langs 

avkjørselen nord for E134 ligger gården Søndre Finnemyr. Denne er ikke tatt med da tiltaket 

ikke er synlig herfra. 

5.9.2 Beskrivelse 

Delområdet omfatter ett gårdsmiljø. Knutsmyr skal ha vært vedhuggergård for Sølvverkets 

skoger etter som denne gikk inn som eier i området på 1700-tallet. Driveren er oppført som 

vedhugger i folketellingen av 1865 (7). Av 18 bygninger på de fem tunene i delområdet KA8 

Knutsmyr er fire SEFRAK-registrert, tre meldepliktige. På gnr. 115 bnr. 5, antatt del av den 

opprinnelige Knutsmyr gård, befinner det seg et SEFRAK-meldepliktig stabbur fra 1700-

tallet. Samme tun, er sommerfjøset fra 1800-tallet og meldepliktig. På gnr. 115 bnr. 89 er 

bygningen registrert som hytte, fra 1800-tallet. 
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Figur 5-30: Knutsmyr, delområdets eldste bygning er stabburet i midten, SEFRAK 0604-0207-033. 

Driftsbygning til venstre er ikke SEFRAK-registrert 

 

Tabell 5-15: SEFRAK-registrerte bygg på Nedregård. Kilde Askeladden 

https://askeladden.ra.no/Askeladden 

SEFRAK ID Gnr. Bnr. Type bygning  Datering  Kategori 

0604-0207-032 115 5 Våningshus 1800-tallet, 3. kvartal 
 

0604-0207-033 115 5 Stabbur 1700-tallet 
 

0604-0207-034 115 5 Sommerfjøs 1800-tallet 
 

0604-0207-038 115 89 Hytte 1800-tallet 
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5.9.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-16: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens 

Verdivurdering: Delområde KA8 Knutsmyr 

Registreringskategori: Gårdsmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Gårdsmiljøer: Disse er godt holdt, ingen elementer har forringet bygningenes eller delmiljøenes integritet. 

Bygningene med bevaringsverdi har stor del av sin autentisitet intakt. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle alternativ                              ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg vil ligge om lag 6 meter over dagens bakkenivå. Sett fra nord i delområdet vil tiltaket være 

noe synlig, men vegetasjon og terrengformer (mindre åsrygger, eskere) gjør at tiltaket er mindre 

synlig fra kulturmiljøet. Kulturminnene vil å få en ubetydelig påvirkning. Det er ingen tap av 

enkeltelement. 

Totalt vurderes alle alternativ å gi ubetydelig endring for delområdet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle alternativ                                    ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 
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5.10 Enkeltstående kulturminner 

5.10.1 Flintavslag Meheia 

 

 
Figur 5-31: Enkeltstående kulturminne flintavslag Meheia, Askeladden ID 170815. 

 

Det eldste registrerte funn som er gjort i dette området er på Meheia, nord for 

Steingrunnsvannet. Her er det funnet flintavslag, rester fra tilvirkning av steinredskaper, fra 

steinalder (i Norge mellom 10 000 og 1 800 år fvt.). Dette befinner seg midt mellom 

delområdene KA4 Meheia stasjon og KA5 Heia – Haugen. 

Dette er et enkeltstående kulturminne (Askeladden ID 170815), en lokalitet fra steinalder 

som ble registrert i 2013. På lokaliteten er det gjort funn av fire flintavslag, rester etter 

produksjon av steinredskap. Lokaliteten faller ikke inn som del av noen av områdene, er ikke 

synlig som fysisk kulturminne og beskrives derfor her som et enkeltstående kulturminne. 

Stedet for funnet er kun 15 meter sør for veikanten av nåværende E134. 

Kulturminnet blir ikke fysisk påvirket av tiltaket. Kulturminnet er ikke mulig å oppleve, uten 

kunnskapen om at det har blitt gjort funn her. Det gir derfor ikke mening å beskrive det nye 

vegtiltakets visuelle påvirkning på kulturminnet. 
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5.10.2 Dyregrav Mølleskotet 

 

Figur 5-32: Fangstgrop fra førreformatorisk tid, Mølleskotet. 

Ett enkeltstående kulturminne, en større grop, ble observert av Multiconsult ved første 

befaring. Gropa ligger noe lenger vest for KA5 Heia - Haugen, ved Mølleskotet, og ble meldt 

inn til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen har vært på befaring på 

stedet og vurdert at gropa er en fangstgrop som er automatisk freda, Askeladden ID 

262961. Minnet er enkeltstående, isolert, og derfor ikke tatt inn i et eget delområde i denne 

utredningen. 
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Figur 5-33: Enkeltstående kulturminne fangstgrop ved Mølleskotet, Askeladden ID 262961. 

 

Fangstgropa ligger i tett skog, og det overordnede landskapet oppfattes ikke fra 

kulturminnet slik det ligger i dag. Hvis en hadde kjent det lokale elgtråkket med sikkerhet, 

kunne et eventuelt delområde hatt en avgrensning som fulgte denne til en viss grad, med en 

sannsynlighet for å kunne avdekke eventuelle øvrige dyregraver. Vi har kalibrert 

kunnskapsgrunnlaget mot delrapporten om naturmangfold, og kan ikke se at det er 

registrert elgtråkk spesifikt her (selv om det er registrert elgpasseringspunkt langs vegen 

like i nærheten). Kulturminnet vil bli liggende om lag 50 meter sør for vegtiltakets 

fjellskjæring, et par hundre meter vest for tunnelpåhugget i alternativ 2. Med den tette 

skogen rundt, forventes likevel ingen annen påvirkning på kulturminnet enn lyden fra vegen. 

 

5.11 Verdikart 

Figur på neste side viser verdikart samlet for delområdene tema kulturarv (KA). 
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Figur 5-34: Verdisatte delområder i utredningsområdet. Registrerte kulturminner er ikke vist i kart, 

bortsett fra enkeltminnene fra førreformatorisk tid, ved Mølleskotet og ved Meheia stasjon 

(Steingrunnsvannet). 
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6. Trinn 2 Konsekvenser av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggings-

alternativer. Utbyggingsalternativene som inngår i konsekvensutredningen, er beskrevet i 

kapittel 3. 

6.1 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen 

(kap. 5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert alternativ.  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene 

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1. 

Daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje 

søndre 

variant ved 

Elgsjø 

Alt. 2 tunnel gjennom 

Skredsbufjellet 

Alt. 3 daglinje smal 4-

felt 

Delområde KA1 

Kobbervollane 

Stor 0 
- - - - - - - - 

Delområde KA2 Bratt Stor 0 - - - - 

Delområde KA3 

Storelva-

Kobberbergselva 

Middels 0 
0 

 

0 

 

0 

 
0 

Delområde KA4 

Meheia stasjon 

Middels 0 
- - - - 

Delområde KA5 Heia-

Haugen 

Middels 0 
- - - - 

Delområde KA6 

Øksneelva 

Middels 0 
- - - - - - -- 

Delområde KA7 

Jerngruva-Meheia 

gård 

Middels 0 

-- -- -- - - 

Delområde KA8 

Knutsmyr 

Middels 0 
0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens. 

Lik konsekvensgrad for 

begge alternativ. Seks 

delområder med 

miljøskade. 

Som for 1 og 1B, men 

marginalt sterkere 

forringelse av hensyn 

til enkeltminnet ved 

Mølleskotet. 

Som for 1 og 1B, men 

sterkere forringelse 

pga. beslag på større 

areal nær KA områder 

Samlet vurdering 

(kriterier i tabell 2-3) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Rangering  1 2 2 3 4 

Forklaring til 

rangering 

 Har ingen 

konsekvenser 

og rangeres 

som nummer 

1. 

Lik konsekvensgrav for 

begge alternativ Seks 

delområder med 

miljøskade, ett av de 

direkte på fredet 

kulturminne. 

Seks delområder med 

miljøskade, ett av de 

direkte på fredet kul-

turminne. Alt 2 tunnel 

kommer nær 

enkeltminne ved 

Mølleskotet. 

Virker noe mer 

negativt inn på de 

fleste delområdene 

enn øvrige 

alternativer, da dette 

legger beslag på 

større areal nær KA 

områder. 
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Overordnet vurdert virker alle alternativer likt inn, fordi hovedmengden av kulturminner 

ligger langs traseens østre del, der alle alternativer ligger i dagen. Det som skiller alt. 2 

tunnel fra dagalternativene er at dette alternativet kommer nærmest det fredete 

enkeltminnet fangstgrop fra førreformatorisk tid, ved Mølleskotet. 

Alternativ 3 med smal 4-feltsveg virker noe mer negativt inn på flere KA-delområder, da 

dette innebærer større arealbeslag og med både større fjellskjæringer og større fyllinger. 

De viktigste kulturminnene er knyttet til gruvedrift (delområdene KA1Kobbervollane og KA2 

Bratt). Her er handlingsrommet for plassering av vegen (krav til kurvatur/stigningsforhold, 

plassering i landskapet) minst og dermed påvirkningen størst.  

Tiltaket utløser ikke samlede skadevirkninger (sumvirkninger) for kulturarv. 

 

6.2 Konsekvenser i anleggsfasen 

Rigg ved Kobbervollane kommer nært fredet kulturminne i og ved elv på sørsiden av elven 

og riggen. Det må gjøres oppmerksom på dette i anleggsfasen. Øvrige rigganlegg og –veger 

gir ikke permanente konsekvenser for kulturminner ut ifra planene for 

anleggsgjennomføring, se kap.3.11. Det er imidlertid risiko for å ødelegge fløtningsminner 

ved bygging av bru over Øksneelva, noe som bør følges opp i YM – planen på dette stedet 

spesielt. 

 

6.3 Vurdering av permanente massedeponier 

Hverken permanent massedeponi M1 Dalsøkk syd for Buvannet, M2 ved Fjellstul eller M3 

nord for Mølleskotet (Skrumledalen) gir permanente konsekvenser for kulturminner. 

 

6.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Ut over plan- og bygningsloven og kulturminneloven gjelder ikke flere særlovverk, 

rikspolitiske retningslinjer eller annet her. 

 

6.5 Usikkerhet 

Viken fylkeskommune har ved delrapportens siste revisjonstidspunkt utarbeidet 

registreringer av kulturminner i planområdet. Konklusjonene her er tatt med. Det tas 

forbehold om nye registreringer ved funn før eller i anleggsperioden.  
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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 kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen». 

De fleste av konsekvensene for kulturminnene langs traseforslagene dreier seg om visuell 

påvirkning, og kan vanskelig unngås eller avbøtes uten store økonomiske følger (omlegging 

i landskapet, nye tunneler og lignende).  

I delområde KA1 Kobbervollane kommer alle vegalternativene meget nært fredningsområdet 

til lokalitet Askeladden ID 76796. Dette dreier seg om vegfylling som vil komme helt inntil 

kulturminnet. Veglinja er i optimaliseringsfasen justert noe for å unngå direkte konflikt med 

kulturminnet. Det er ikke mulig å justere veglinja ytterligere uten en større omlegging av 

vegens hovedlinje.  

Kompenserende tiltak innebærer å fysisk erstatte viktige funksjoner eller verdier som går 

tapt. Hva begrepet «kompenserende tiltak» innebærer for kulturmiljøets del er ikke avklart i 

norsk forvaltning og arealplanlegging, men kan delvis omfatte både lovpålagte krav som 

arkeologisk utgraving, dokumentasjon og flytting av objekter. Kulturminnemyndighetene vil 

ved høring av plan ta stilling til slike tiltak.  

8. Miljøoppfølging 

Miljøoppfølging ift. kulturminner går oftest på langsiktige skader som vil kunne oppstå. 

Dette er vanligvis setnings- eller vannskader som følge av ekstern påvirkning av nye tiltak. 

Det er ikke identifisert kulturminner i tilknytning til utredning av dette tiltaket som kan 

anses å måtte følges opp på denne måten. 
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