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FØREORD
Denne konsekvensutgreiinga er utarbeidd som ein del av arbeidet med statleg reguleringsplan med
konsekvensutgreiing for ny E16 og Vossebanen på strekninga Stanghelle-Arna i kommunane Vaksdal
og Bergen.
Planprogrammet er fastsett av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) den 09.11.2020.
Tiltakshavar og ansvarleg for utgreiinga er Statens vegvesen Region vest.
Statens vegvesen si handbok V712 Konsekvensanalyser er brukt som metode for samfunnsøkonomisk
analyse i prosjektet. Denne delrapporten tek føre seg tema kulturarv, som er eitt av dei fem ikkjeprissette tema.
Arbeidet med konsekvensutgreiinga er utført av Tine Eikehaug, fagressurs Kulturarv, Statens
vegvesen, og sidemannskontroll er utført av Atle Jenssen, fagressurs Kulturarv, Statens vegvesen.
Kirsti Synnøve Høgvard, Statens vegvesen, har laga kart.

Statens vegvesen,
Bergen, 22 oktober 2020
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Samandrag

Innleiing
Konsekvensanalysen er utarbeida etter Statens vegvesens V712 Håndbok for konsekvensanalyser
(2018).
Kulturarv er eit av fem ikkje-prissett fagtema. Metoden for ikkje-prissette-fag går over tre trinn. Trinn
1 og Trinn 2 vert gjort separat for kvart fagtema. Trinn 3 er felles drøfting og rangering av dei ulike
alternativa for alle ikkje-prissette tema.
Planprogrammet, fastsett den 09.11.2020, inneheld omtale av dei viktigaste momenta som skal
vektleggast i planarbeidet for deltema kulturarv.
Fagtema kulturarv er definert i V712 som materielle og immaterielle spor etter menneskeleg
verksemd. Temaet omfattar kulturminne, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap inkludert
bylandskap.
Føremålet med konsekvensanalysen er å få kunnskap om verdifulle område for fagtema kulturarv og
belyse konsekvensane av dei ulike utbyggingsalternativa. Konsekvensanalysen viser kva alternativ
som er best og dårlegast for fagtema.
Kort omtale av utgreiingsområdet
Plan- og influensområdet strekk seg frå inst i Dalevågen i Vaksdal i aust, sør- og vestover langs
Sørfjorden, til Indre Arna/Arnadalen i vest. Området er eit typisk vestlandsk fjordlandskap med bratte
fjellsider opp frå fjorden. Innimellom finst det flatare parti der folk har busett seg. Heilt vest tar den
u-forma Arnadalen av frå fjorden, og garden Indre Arna - som i dag er borte - var nok blant dei eldste
av gardane i planområdet.
Førebels er det ikkje gjort funn frå steinalder eller bronsealder innafor sjølve planområdet. Dei eldste
kjente funna i planområdet er datert til eldre jernalder (550 f.Kr – 500 e.Kr.). Dette er ein periode der
fleire av gardane i området vart busett. Gravminne frå denne tida er til dømes kjent på garden Helle,
på Tettaneset ved Stanghelle, på Jamne i Vaksdal, i Arna og på Mjeldheim. Andre funn knytt til
busetnad i jernalderen har vi til dømes frå moreneterrassen Tveitane i Vaksdal, og frå helleren på
Stanghelle. Også i Indre Arna er det funne spor etter busetnad og dyrking, til dømes på Mjeldheim og
ved Seim.
Kulturminna i planområdet er for ein stor del knytt til dei gamle jordbruksgrendene, og viser at folk
tradisjonelt har livnært seg av jordbruk, jakt og fiske. Mange av gardsområda er små og tungdrivne,
og historisk har menneska drive med kombinasjonsnæringar, som til dømes sal av varer og ved til
byen.
Vossebanen, som vart sett i drift i 1883, fekk stor betydning for utviklinga av området. Ikkje berre
endra banen det fysiske landskapet der den kom tett innpå gardstuna og splitta opp
kulturlandskapet, men banen førte også med seg ny og annleis arkitektur med stasjonsbygningar
oppført i sveitsarstil. Det er også mykje fint og forseggjort steinarbeid langs banen, som støttemurar,
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brufundament, og tunnelopningar. I same tidsperiode skaut industrialiseringa fart, og det utvikla seg
tettstader med byarkitektur langs fjorden kring jernbanestasjonane. Av industristadene står Vaksdal
med Vaksdal mølle i ei særklasse, men også ved Fossmark, Boge, Trengereid og Espeland kom det
større og mindre fabrikkar som endra på folks levevis.
Innanfor planområdet er det skilt ut og verdisett 54 delområde på bakgrunn av deira kulturhistoriske
innhald. Dette inkluderer òg større kulturhistoriske landskap, som omfattar fleire kulturmiljø.
Vossebanen er omtala som eit større, samanhengande kulturmiljø, men inndelt i fleire delstrekningar
alt etter vernestatus.
Konsekvens Trinn 2 Veg -og banealternativ
Tiltaket si samla konsekvens for heile alternativ, Alternativ B1 og Alternativ B2, for fagtema Kulturarv
er vist i tabell 0-1.
Delområde

Refe-

Konsekvens

Konsekvens

ranse

Alternativ B1

Alternativ B2

veg

KL 1 Vossebanen

0

KM 2 Dalehagen

0

KM 3 Helle

0

KM 4 Hellevegen
KM 5 Tettstaden
Stanghelle

0

KM 6 Stanghelle
stasjon

0

KM 7 Stanghelle
gravplass

0

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

0

KM 9 Helleren i
Stanghelle

0

KL 10 Dalevågen

0

bane

veg

bane

__

__

_

_

_

_

_

_

_

__

__

+

+

0

0

+

+

__

_

__

KM 11 Fossmark
KM 12 Skreia
steinbrot
KM 13 Vaksdal mølle

0

_

_
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KM 14 Tettstaden
Vaksdal (vest for
E16)

0

KM 15 Vaksdal
kyrkje

0

KM 16 Kollhaugen

0

KM 17 Vaksdal
stasjon

0

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

0

KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

0

KM 20 Vaksdal
gravplass

0

KM 21 Tolåsen

0

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal
mølle

0

KM 23 Sædalen

0
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_

_

_

_

_

_

__

__

_

_

_

_

_

0

_

0

0

0

0

0

__
__

0

__

0

_

KM 24 Ytre og Indre
Boge
KM 25 Boge mølle
KM 26 Langhelle
KM 27 Tettstaden
Trengereid

0

KM 28 Trengereid
stasjon

0

KM 29 Trengereid
gard

0

KM 30
Hardangervegen ved
Trengereid

0

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

0

KM 32
Skulstad/Kråni

0

0

_

0

__

_
__

0

0

0

0

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen
KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen
KM 35 Risnes
kalkgruver

0
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_

KL 37 Havrå
KM 38 Takkvam

0

KM 39 Takkvam
kapell og gravplass

0

KL 40
Skuggestranda

0

KM 41 Arna kyrkje

_

_

0

0

0

0

0

0

0

KM 42 Arna stasjon

0

0

0

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

0

0

0

KM 44 Mjeldheim

0

0

0

KM 45 Arnatveit

0

KM 46 Krigsminnet
Feltbatteri Espeland

0

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen
(Christiania postveg)

0

KM 48 Espeland

0

KM 49
Janusfabrikken

0

KM 50
Bustadområde kring
Janusfabrikken

0

0

0

0

0

_

_

__

__

0

0

0

0

0

0

KM 51 Espeland
stoppestad
KL 52 Langedalen
kulturhistoriske
landskap
KM 53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland
KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

Avveging veg/bane

0

Størst konflikt
knytt til KM 22
Dam og
røyrgata
Vaksdal mølle i
nedre del av
Vaksdal, og
barriereverknad
mellom
delområda i

Størst konflikt
knytt til
delområdet KL
10 Dalevågen og
delområdet KM 1
Vossebanen, og
stasjonsområda
KM 6, 17 og 28.

Størst konflikt
knytt til
delområdet KM
22 Dam og
røyrgate i øvre
del av Vaksdal,
delområde KM 21
Tolås og KM 48
Espeland, samt
diverse

Størst konflikt knytt
til delområdet KL
10 Dalevågen og
delområdet KM 1
Vossebanen, og
stasjonsområda KM
6, 17 og 28.
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einskildelement i
Vaksdal.

Avveging
Noko negativ
konsekvens
Samla vurdering

0

Rangering

1

Forklaring til
rangering

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens

2

3

Små skilnader. Alternativ B1 gjev
nokre få fleire konfliktpunkt for VEG
og er noko dårlegare enn alternativ
B2 for fagtema Kulturarv.

Små skilnader. Alternativ B2 har nokre
få færre konfliktpunkt for VEG enn
alternativ B1 og dermed noko betre enn
alternativ B1 for fagtema Kulturarv.

Tabell 0-1 Samanstilling av konsekvens for heile alternativ, Trinn 2 Veg og Bane-alternativ

Oppsummering Alternativ B1 og Alternativ B2 Veg- og bane-alternativet
Alternativa B1 og B2 er nesten identiske, og er berre ulike gjennom Vaksdal. Ingen av dei gir store
konfliktar med fagtema Kulturarv, og er berre ørlite forskjellege i Vaksdal.
For Veg får ein størst negativ konsekvens for delområde KM22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle og
delområde KM 48 Espeland, begge med konsekvensgrad middels negativ (- - ). Den gamle røyrgata i
delområde KM22 vert råka i begge alternativa, same gjeld garden Espeland, der det er planlagt å ha
riggområde.
For Bane er det delområde KM1 Vossebanen og delområde KM6, KM17 og KM28 - alle
stasjonsområda - som gir størst negativ konsekvens, alle med middels negativ. Ny jernbane betyr at
den historiske jernbanen blir lagt ned, noko som betyr bortfall av opphavleg funksjon og bruk. Også
delområde KL10 Dalevågen vert forringa av høge fjellskjeringar på nordsida av vågen.
Både Alternativ 1B og 2B vil gje noko negativ konsekvens ( - ) på fleire av delområda. For veg kan
nemnast oppsplitting av kulturlandskapet ved delområde KM3 Helle, riving av tidstypiske bustadhus i
delområde KM18 Vaksdal aust for noverande E16, samt SEFRAK-registrert bygning i Brualeitet, tap av
delområde KM21 Tolås. For bane kan nemnast svekking av samanhengar og tap av bygningar i
delområde KM5 Tettstaden Stanghelle og noko oppsplitting av kulturhistoriske landskap ved
delområde KL40 Skuggestranda.
Skilnaden mellom alternativ B1 og B2 er svært liten, nesten uvesentleg for fagtema Kulturarv, men i
Vaksdal vil alternativ B2 gi noko mindre negativ konsekvens enn alternativ B1. Dette er underbygt
med at B1 vil gi tap av fleire bygningar med noko kulturhistorisk verdi enn alternativ B2. B1 vil også
føre til ei større barriere og kunne svekke kulturhistoriske samband mellom delområda aust og vest
for tiltaket. Samstundes vil alternativ B2 gi tap av delområde KM21 Tolås og viktige delar av
delområde KM22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle på strekninga mellom Sædalen og Vaksdal.
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Konsekvens Trinn 2 Landdeponi
Landdeponia sine samla konsekvensar for Kulturarv er vurdert i tabell 0-2:

Delområde

Konsekvens landdeponi

Referan
se
Dalehagen

Idlasundet

Trengereiddalen

Vestredalen

Tangelands
heiane

KM1
Vossebanen

0

KM2 Dalehagen

0

_

KM3 Helle

0

_

_

KM4 Hellevegen

0

_

0

KM5 Tettstaden
Stanghelle

0

KL10 Dalevågen

0

KM30
Hardangervegen
ved Trengereid
og Trengereiddalen

0

_

KM33 Gruve,
Trengereiddalen

0

_

KM34 Øyjorda –
Trengereiddalen – Gamlestølen

0

KL52
Langedalen
kulturhistoriske
landskap

0

_

KM53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland

0

___

_

_
_

_

-

Avveging
Samla
vurdering

0

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Rangering

1

4

5

3

2

6

Forklaring til
rangering

Tabell 0-2 Samanstilling av konsekvens for landdeponia, Trinn 2
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Oppsummering Landdeponi
Alle alternativ for landdeponi vil ha negative konsekvensar for kulturarv, men Dalehagen,
Trengereiddalen og Vestredalen gjer berre noko negativ konsekvens og vert vurdert som best for
fagtema.
Verst for fagtema Kulturarv er deponi i Tangelandsheiane med stor negativ konsekvens då tiltaket
råker delområde KM53 Historisk vegfar mellom Langedalen og Espeland, lagt med omsynssone H570
Bevaring kulturmiljø i KPA Bergen 2018.
Tabell 0-2 viser konsekvensar for landdeponia.

Konsekvens Trinn 2 sjødeponi, kai og tverrslag
Sjødeponia, kai og tverrslag sine konsekvensar for fagtema Kulturarv er vurdert i tabell 0-3:
Re
Delområde

fera
ns

Foss
mark
Veg

Fossmark
Tilkom
sttunne

Linnebakka
ne
Vegtun

l

nel

__

-

__

__

__

__

e

Gamle

Sva-

Fossen

bakken

Vegtunn

Vegtunn

el

el

Gaml
e
Fosse
vegla
us

Svabakken
Veg-

Boge

laus

KM 1
Vosseb
anen
Fossma
rk

0

KM 11
Fossma
rk

0

KM 12
Skreia
steinbr
ot

0

KM 24
Indre
og Ytre
Boge

0

_

KM 25
Boge
Mølle

0

__

Lang-

Ro

helle-

m-

neset

slo

-

__

__

0

0

KM 26
Langhe
lle
KM 36
Romslo

0

0

-

_
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0

0

0

_

KL 40
Skugge
stranda
Avvegi
ng

Samla
vurder
ing

Rangeri
ng

0

Midde
ls
konse
kvens

Middels
negativ
konsek
vens

Middel
s
negati
v
konse
kvens

1

11

10

9

Middels
negativ
konsekv
ens

Middels
negativ
konsekv
ens

/
Ubety
deleg
konse
kvens

Ubetyd
eleg
konsek
vens

Noko
negat
iv
konse
kvens

Noko
negativ
konsek
vens

Nok
o
neg
ativ
kon
sek
ven
s

7

7

2

2

6

4

5

Ingen

Forklari
ng til
rangeri
ng

Tabell 0-3 Samanstilling av konsekvensar for sjødeponi, kai og tverrslag.

Oppsummering Sjødeponi
Dei dårlegaste alternativa for fagtema kulturarv er Alternativ Fossmark veg, Fossmark tilkomsttunnel,
og Linnebakkane vegtunnel. Alternativa har store negative verknader på delområde KM11 Fossmark
og delområde KM1 Vossebanen. Inngrepa er store og øydeleggande, og vil redusere verdien av
viktige kulturmiljø og kulturlandskap.
Dårlege alternativ er også Alternativ Gamle Fossen vegtunnel og Svabakken vegtunnel med middels
negativ konsekvens. Årsaka er at alle desse alternativa inneberer tilkomsttunnel på Fossmark, noko
som vil splitte opp og forringe delområde KM11 Fossmark.
Dei beste alternativa for fagtema er Alternativ Gamle Fossen veglaus og Svabakken veglaus med
samla konsekvensgrad ubetydeleg. Deretter kjem Langhelleneset med noko negativ konsekvens.
Alternativa Boge og Romslo gir middels negativ konsekvens, men er vurdert å vere betre for fagtema
enn dei andre alternativa med same konsekvensgrad. Sjå tabell 0-3.
Påverknad i anleggsperioden
I eit så omfattande infrastrukturprosjekt vil anleggsperioden gå over ein lang periode. Anleggsarbeid
er knytt til mange ulike tiltak, og med ulik tidshorisont. Nokre sentrale tiltak i anleggsfasen som vil ha
særleg innverknad på fagtema Kulturarv vert omtalte i kapittel 8.
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For å konkretisere nasjonale forventningar til planlegging, og markere nasjonal politikk på viktige
område i planleggingsarbeidet, er det bygd inn i plan- og bygningslova føresegner om statlege
planretningslinjer og statlege planføresegner, (jf. PBL, §§ 6-2). Dei mest sentrale retningslinjene og
føresegnene for plan- og prosjekteringsarbeidet omhandlar:
-

Statlege planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, (SPR, 2014)
Statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, (SPR, 2011)
Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga, (1995)
Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging i kommunane, (SPR 2009)

Føringane som ligg i retningslinjene skal leggast til grunn for all offentleg planlegging, og for alle
enkeltvedtak i plansaker som statlege, regionale og kommunale organ treff.

1.2

Utgreiingsområdet

Planområdet og influensområde utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er likt for alle fagtema,
medan influensområdet vil variere.

Figur 1-1 Planområdet som er likt for alle ikkje-prissette tema.
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Skildring av tiltaket

Føremålet med tiltaket er å få heimel i plan- og bygningslova, i form av ein statleg reguleringsplan
med konsekvensutgreiing, til å bygge ny Vossebane og E16 på strekninga mellom Arna og Stanghelle.
Eksisterande veg og bane er svært utsette for ras. E16 har også høg frekvens på trafikkulykker. I
tillegg tilfredsstiller ikkje tunnelane dei sikkerheitskrava som gjeld for nye tunnelar i dag. For
jernbanen kjem også behovet for kortare reisetid for persontransport, og kapasitetsauke i
forbindelse med overføring av godstransport frå veg til bane.
Prosjektet skal auke tryggleiken mot skred på strekninga, og infrastrukturen skal utformast slik at
andre ulykker vert redusert.
Samfunnsmål
I 2050 skal transporten i korridoren skje trygt og påliteleg med reduserte avstandskostnader som gir
grunnlag for regional utvikling.
Effektmål
Dei overordna effektmåla med planarbeidet er:
- Trygg transport
- Redusert reisetid og auka kapasitet
- Legge til rette for effektiv planprosess og kostnadseffektiv utbygging
Andre viktige mål i planarbeidet
- Berekraftig lokal og regional utvikling. Bidra til at Vaksdal og Stanghelle kan utviklast til
attraktive stasjonssentra
- God arkitektur og landskapstilpassing
- Unngå/ minimere fysiske og visuelle barrierar
- Ha god økologisk tilstand i vassførekomstar både i sjø og ferskvatn
Planarbeidet skal gje detaljert dokumentasjon av veg- og jernbanetiltaka, område for rigg og drift,
areal avsett for massedeponering, masseutfylling og tverrslag. Planarbeidet skal også avklare bruken
av areala i planområdet, med påfølgjande prosjektering og utbygging av ny veg og bane mellom
Stanghelle og Arna. Som eit ledd i massehandteringa ligg det inne i planen å etablere
forbikøyringsfelt og gang- og sykkelveg langs Hardangervegen frå Trengereid til Gullbotn.

1.3.1

Standard for veg og bane

Veg
Ny E16 er planlagd etter vegklasse H5 i Handbok N100, men det er etter fråviksprosess med
Vegdirektoratet gjort nokre tilpassingar på grunn av særskilte tilhøve i dette prosjektet.
Bane
Baneanlegga er planlagd i samsvar med Bane NOR sitt tekniske regelverk. Banetraséen er
dimensjonert for gjennomgåande elektrifisert dobbeltspor for blanda trafikk opptil 200 km/t.
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Referansealternativet

Tilrådd alternativ skal samanliknast med eit 0-alternativ, som er ein referansesituasjon.
Referansesituasjonen skildrar samanlikningsåret dersom det ikkje vert bygd ny veg eller bane. Her vil
trafikkvekst fram til samanlikningsåret og andre vedtekne planar der finansiering ligg føre, vere del av
referansesituasjonen.
Døme på vedtekne, men enno ikkje bygde planar kan vere andre vegar, bustader og næringsområde.
Det nye alternativet vert vurdert opp mot 0-alternativet, som per definisjon har konsekvens 0.
Konsekvensane av det aktuelle reguleringsplanalternativet illustrerer dermed kor mykje alternativet
avvik frå referansesituasjonen.

1.4.1

Avlasta veg- og banenett frå Helle til Arnadalen

Dagens E16 er rasutsett og har mange trafikkulykker. Ulukkesdata er henta ut frå Statens vegvesen
sitt Vegkart/Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for perioden frå 1. januar 2005 til desember 2019. I løpet
av desse femten åra er det registrert 85 politirapporterte personskadeulykker på E16 på strekninga
frå rundkøyringa i Arna til krysset med Hellevegen på Helle. I desse 85 ulykkene vart totalt seks
personar drepne, 21 hardt skadde og 106 lettare skadde.
Med bygginga av ny E16 vert dagens E16 avlasta, og store deler av trafikken vert flytta over på ein
veg med høgare grad av sikkerheit. Farten vert noe høgare på den nye vegen, og trafikkarbeidet
aukar, men totalt sett vert ulykkesrisikoen redusert. Risikoen vert mellom anna redusert som følge av
at trafikken går i separate tunnelløp på ca. 1/3 av strekninga (Tunesfjelltunnelen mellom Trengereid
og Arnadalen), tverrprofil med sinusfrest midtfelt i Raudnipatunnelen og Berrfjelltunnelen, betre
kurvatur og sikt, færre kryss og avkøyrsler, betre ljossetting og nye og sikre rekkverksløysingar.
Den nye banen vert lagt utanom noverande trasé, og vil berre grense til noverande bane ved
påkoplingane på Stanghelle og Arna stasjon. Som eit delprosjekt til hovudprosjektet vart det i 2019
laga ein moglegheitsstudie for å finne ulike alternative løysningar for sykling og gåing langs den
omlag 36 kilometer lange strekninga. Studien resulterte i ein tilrådd trasé for syklistar og gåande der
det i utgangspunktet vert nytta eksisterande jernbanetraséar, men med einskilde vegstrekningar for
å kompensere for lange tunnelar og liknande.

1.5

Massedeponi

Talet på riggområde og plassering av desse er foreslått ut frå ei vurdering av talet på dagsoner i
prosjektet, tunnellengder mellom desse, og dei overordna framdriftsplanane. For arbeid i dagsonene
vil det vere naturleg med eitt hovudriggområde for kvar dagsone, og med dagriggar for dei ulike
aktivitetane. For dei ulike tunnelane har mogleg deponering av tunnelmassar hatt stor innverknad
på angrepspunkta. Dette, saman med omsyn til bygde område og drivelengder av tunnelane, har
resultert i fleire moglege angreps- og riggområde.
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Landdeponi
For landdeponia er det utført omfattande studiar med omsyn til landskapstiltak og tilbakeføring, og
det same er gjort for tunnelangrepspunkta. For daganlegga sine mellombelse riggområde er det også
tilrådd tiltak som vil attendeføre områda på ein tilfredsstillande måte.

Figur 1-2 Geografisk lokalisering av landdeponi. Deponia inngår i reguleringsplanar som til dels også omfattar veg og
bane. Illustrasjon Statens vegvesen, Geodata.
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Sjødeponi
Prosjektet medfører at over 10 mill. am3 (plassert tunnelmasse) overskotsmassar må deponerast.
Mogleg deponeringsareal på land er ikkje stort nok, særleg dersom ein skal unngå omfattande
vegtransport. Det vert difor nødvendig å føre svært mykje av massane til sjøen, anten for transport
vidare til eventuell etablering av nye areal utanfor planområdet, eller til deponering i Sørfjorden.

Figur 1-3 Geografisk lokalisering av sjødeponi. Nokre av deponia inngår i same reguleringsplan. Illustrasjon Statens
vegvesen, Geodata.
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Hovudtrekka i planforslaget

Den tre mil lange strekninga mellom Stanghelle og Arna er planlagt med tre nye jernbanetunnelar og
tre nye vegtunnelar. Det ligg korte dagsoner på Stanghelle/Helle, Vaksdal, Trengereid og i Arna. Figur
2-1 viser planlagt trasé for dei ulike tunnelane, med lengde og førebelse namn.
Ny banetrasé er dimensjonert for gjennomgåande elektrifisert dobbeltspor. To nye stasjonar, med
250 meter lange sideplattformer, skal byggast på Stanghelle og Vaksdal. Det vert bygd doble
sporsløyfer i samband med kvar stasjon, og eit midtstilt ventespor sør for Stanghelle.
Dimensjonerande fart er 200 km/t, og prosjektet skal byggjast med ERTMS sikringssystem.
Ny E16 er planlagt etter vegklasse H5, med to-felts veg frå Helle til Trengereid og fire-felts veg frå
Trengereid til Arna. I reguleringsplanarbeidet er det sikra areal for ei eventuell framtidig utviding til
fire-felts veg med to tunnel-løp frå Helle til Trengereid.
Når ny E16 frå Helle til Arna er ferdig bygd, vert eksisterande E16 omklassifisert til fylkesveg. Denne
vegstrekninga vil få sterkt redusert trafikk i normalsituasjonen med lokaltrafikk, men vil også fungere
som omkøyringsveg for E16 i periodar der denne er stengt.
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Kort om løysingar for veg og bane knytt til dagsonene

Stanghelle/Helle
Ny trasé for E16 knyter seg på dagens E16 i det eksisterande kryssområdet ved Helle, medan ny
jernbanetrasé knyter seg på eksisterande spor rett nord for Dalevågen på Stanghelle. Den nye
jernbanetraséen er lagt utanom dagens trasé, og møter ikkje denne att før like aust for Arna stasjon.
Jernbanetraséen kryssar i bru over Dalevågen til ny stasjon ved dagens barnehage og butikk på
Stanghelle. Lokalvegsystemet på Stanghelle vert lagt noko om på grunn av den nye stasjonen, og det
vert etablert trapper og heisar til plattformene, og gangruter og tilknyting til buss langs eksisterande
E16. Jernbanetraséen går vidare frå stasjonen i ny tunnel mot Vaksdal. Sjå figur 2-2.

Figur 2-2 Ny situasjon på Stanghelle. Utklipp frå modell.

På Helle vert det etablert eit nytt kryss for trafikk til og frå Stanghelle/Helle, og E16 går vidare i ny
tunnel mot Vaksdal. Sjå Feil! Fant ikke referansekilden.. Om lag ein kilometer sør for Stanghelle
møtest vegtunnelen og jernbanetunnelen, og dei går parallelt mot Vaksdal. Dei to tunnelane ligg om
lag 40-50 meter frå einannan på denne strekninga, med felles rom for tekniske bygg, samt
rømingspassasjar mellom tunnelane.

Figur 2-3 Ny situasjon på Helle. Utklipp frå modell.
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Vaksdal
På Vaksdal er det laga to planforslag, med ulik plassering av bane og veg. I både alternativ B1 og
alternativ B2 vert koplinga mellom Vaksdal sentrum og ny E16 løyst med tunnelrampar i fjell til nye
rundkøyringar i dei eksisterande tunnelane Bogatunnelen og Jamnatunnelen. Sjå Feil! Fant ikke
referansekilden..

Figur 2-4 Til venstre alternativ B1 og til høgre alternativ B2 gjennom Vaksdal.

Alternativ B1
E16 og jernbanen ligg tett saman rett aust for Vaksdal senter. Nødvendig høgde for veg og bane over
Vaksdalselva og nødvendig passeringsrom under Jamnatunnelen nord for Vaksdal, styrer i stor grad
høgda på ny jernbanestasjon og E16. Det vert etablert trapper og heisar til plattformane, samt
gangruter og tilknyting til buss langs eksisterande E16. Ny veg og bane gjer at ein del av
Bogatunnelen vert lagt om, og at Botnavegen ned mot Vaksdal sentrum må leggast over dei to
portalane sør i dagsona. Det omlagde lokalvegsystemet vert knytt saman med ei ny rundkøyring aust
for ny E16. E16 og jernbanetraséen går vidare mot Trengereid i nye tunnelar. Dei ligg tett saman på
strekninga, med felles rom for tekniske bygg, samt rømmingspassasjar mellom tunnelane. Sjå Feil!
Fant ikke referansekilden..
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Figur 2-5 Alternativ B1 på Vaksdal. Utklipp frå modell.

Alternativ B2
Tunnelane for veg og bane skil lag om lag ein kilometer nord for Vaksdal. Ny E16 stig med maksimal
helling opp til dagsone i Tolåsen, medan ny jernbanestasjon ligg på høg bru over dalen, aust for
eksisterande E16. Sjå Feil! Fant ikke referansekilden. og Feil! Fant ikke referansekilden..

Figur 2-6 Alternativ B2 på Vaksdal. Utklipp frå modell.

Jernbanetraséen må ligge med denne høgda på grunn av bindinga mot E16 si høgde i Tolåsen, for å
skape luft og rom under stasjonen, og for å gjere det mogleg å passere under med lokalvegen
Brualeitet. Det vert etablert trapper og heisar opp til plattformene, og gangruter og tilknyting til buss
langs eksisterande E16. Jernbanetraséen går vidare i ny tunnel mot Trengereid.
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Figur 2-7 Alternativ B2 på Vaksdal. Ny jernbanestasjon. Utklipp frå modell.

I Tolåsen vert det etablert ny bru for E16 over Vaksdalselva. Nødvendig høgde for E16 over elva gjer
at Sædalsvegen må leggast over den nye portalen. Vegen til vassverket må difor leggast noko om. Sjå
Feil! Fant ikke referansekilden..

Figur 2-8 Alternativ B2 på Vaksdal. Ny E16 i Tolåsen. Utklipp frå modell.

Ny E16 går vidare i ny tunnel mot Trengereid. E16-tunnelen fell med maksimal helling ned til den
møter jernbanetunnelen i høgde, om lag ein kilometer sør for Vaksdal. Dei to tunnelane går tett
saman mot Trengereid, med felles rom for tekniske bygg, samt rømmingspassasjar mellom
tunnelane.
Trengereid
Tunnelane for veg og bane skil lag, både i høgde og avstand, om lag to kilometer aust for Trengereid.
Jernbanetraséen fell med maksimal helling ned mot ei kort dagsone ved Trengereidsvingane. Etter
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dagsona stig jernbanetraséen med maksimal helling opp til den igjen møter E16-tunnelen i høgde,
om lag to kilometer vest for Trengereid. Dette er gjort for å lette anleggstilkomst til dei to tunnelane,
samt å få ventilasjon til friluft. På strekninga aust og vest for Trengereid, vert det etablert
rømmingstunnelar mellom veg- og banetunnelane, ut i dagen, eller til eksisterande vegtunnel. Sjå
Feil! Fant ikke referansekilden..

Figur 2-9 Tunnelar med rampar samt dagsone Trengereid. Utklipp frå modell.

Ny E16 passerer igjennom dagsona på Trengereid, og her vil E16 gå over frå to-felts veg til fire-felts
veg. Trafikkmengda mellom Trengereid og Arna tilseier det. E16 held fram frå Trengereid mot Arna
med to løp. Om lag to kilometer vest for Trengereid kjem jernbanetunnelen opp i høgde med dei to
vegtunnelane, som går tett saman på strekninga vidare mot Arna. Det vert felles rom for tekniske
bygg og rømmingspassasjar mellom tunnelane.
Arna
Aust for Takvam skil tunnelane lag. E16 går mot Arnadalen, medan jernbanetraséen går mot Arna
stasjon. Ettersom E16 har to tunnelløp, er det rømming mellom desse. Jernbanetunnelen har
rømming ut i dagen, eller til eksisterande vegtunnel på strekninga mot Arna stasjon.
E16 kjem ut over Arnatveitvegen og går på ei dobbel bru over Storelva. På vestsida får vegen
påkopling med direkterampar til Hardangervegen i begge retningar. Det vert etablert ei ny
rundkøyring på Hardangervegen, med arm mot næringsområdet, samt nye traséar for lokalvegane
under ny E16. Sjå Feil! Fant ikke referansekilden..
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Figur 2-10 Ny vegsituasjon i Arnadalen ved næringsområdet. Utklipp frå modell.

Med unntak av nokre mindre endringar i aust-enden, mot Trengereid, vert funksjonane på Arna
stasjon i stor grad uendra. Ved stasjonen vert etablert to nye portalar under Indre Arna-vegen og den
gamle Vossebanen. I tillegg vert det etablert nye spor med sporvekslar, og plattforma vert utvida
med 150 meter i enden mot Trengereid. Som del av rømmingssystemet vert det plassert ein utgang
med dør ved den sørlege portalen. Sjå Feil! Fant ikke referansekilden..

Figur 2-11 Ny situasjon på Arna stasjon. To nye portalar samt rømmingsdør. Utklipp frå modell.
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Metode

Ikkje-prissett metode skal sikre ein fagleg, systematisk og einskapleg analyse av dei konsekvensane
eit tiltak vil medføre for dei fem fagtema. I denne konsekvensutgreiinga vert metodikken i Statens
vegvesen si Handbok V712 Konsekvensanalysar nytta.

3.1

Avgrensing mellom tema

I ei samfunnsøkonomisk analyse skal ein konsekvens berre teljast éin gong. Av den grunn er det viktig
å ha avklart kva for konsekvensar som skal utgreiast under dei ulike ikkje- prissette fagtema.
Alle fem fagtema fokuserer på verknader eit tiltak har på omgjevnadene eller landskapet, slik dette
er definert i den europeiske landskapskonvensjonen (ELK). Fagtemaa representerer ulike aspektar
ved det naturlege- og menneskepåverka landskapet på følgande måte:
- Fagtema landskapsbilde representerer «det romlege og visuelle landskapet»
- Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv representerer «landskapet slik folk oppfattar og bruker det»
- Fagtema naturmangfald representerer «det økologiske landskapet»
- Fagtema kulturarv representerer «det kulturhistoriske landskapet»
- Fagtema naturressursar representerer «produksjonslandskapet»

3.2

Usikkerheit

Det vert skilt mellom usikkerheit knytt til tiltaket og usikkerheit knytt til datagrunnlaget. Usikkerheit
knytt til tiltaket er først og fremst knytt til detaljeringsnivået på dei alternativa som skal utgreiast. På
reguleringsplannivå vert usikkerheita rekna som låg. Usikkerheit knytt til datagrunnlaget er knytt til
manglande databasar, eller ufullstendige kartleggingar.
Usikkerheit knytt til fagtema Kulturarv er nærare omtalt i kapittel 4.4.2.

3.3

Trinnvis metode

Ikkje-prissett metode går over tre trinn.
Trinn 1 og Trinn 2 vert gjort separat for kvart fagtema. Trinn 3 er felles drøfting og rangering av dei
ulike alternativa for alle ikkje-prissette tema.
I Trinn 1 står desse tre punkta sentralt og er knytt til vurdering av det einskilde delområde:
• Verdi er ei vurdering av kor viktig eit område er, sett i eit nasjonalt perspektiv.
• Påverknad er ei vurdering av korleis det sama området vert påverka som følgje av eit
definert tiltak. Påverknad skal vurderast i høve til referansealternativet.
• Konsekvens får ein fram ved ei samanstilling av verdi og påverknad, i høve til ei matrise, sjå
figur 3-3. Konsekvensen er ei vurdering av om eit definert tiltak vil medføre betring eller
forringe eit område.
I Trinn 2 vert det gjort ei samla konsekvensvurdering av kvart alternativ.
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Trinn 3 er ei samla vurdering av konsekvens og rangering av alternativa for alle dei ikkje-prissette
tema. Dette finn ein i hovudrapporten til prosjektet.

3.4

Kunnskapsinnhenting

Kunnskapsinnhenting skal sikre godt nok grunnlag for faglege vurderingar. Planområdet og
influensområdet utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysisk
arealpåverknad. Planområde er det same for alle fagtema og er avgrensa på kart. Influensområdet er
det samla området, inklusiv planområdet, der tiltaket kan medføre konsekvensar. Influensområdet
varierer frå tema til tema. Registreringar omfattar heile utgreiingsområdet, men dei er vanlegvis meir
detaljerte innan planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget knytt til kulturarv er nærare omtalt i kapittel 4.4.

3.5

Referansealternativet

Situasjonen i referanseåret inklusiv vedtekne planar som har verknad for dei ikkje-prissette tema,
vert lagt til grunn for analysen, sjå kap 1.4. Kvart fagtema vurderer kva som er relevant å legge til
grunn.

3.6

Registreringskategoriar

På grunnlag av innhenta kunnskap vert utgreiingsområdet delt inn i einskaplege delområde. Eit
delområde er definert som eit område som har ein einskapleg funksjon eller karakter.
Dei ulike faga har forskjellige definisjonar av kva som er eit delområde. For Kulturarv vert delområda
også delt inn i to nivå; kulturmiljønivå som viser kulturmiljø, inkludert lokalitetar og einskildminne,
medan landskapsnivå viser til dei kulturhistoriske landskapa. Sistnemnde kan overlappe fleire
kulturmiljø og vise til større samanhengande kulturlandskap.
Registreringskategoriene er meint som ein rettleiing og eit hjelpemiddel for å sortera dei ulike miljøa.
Kategoriane er ikkje uttømmande.
Figur 3-1 visar registreringskategoriar for fagtema Kulturarv.
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Figur 3-1 Registreringskategorier for Kulturarv. Kjelde Håndbok V712 Konsekvensanalyser.

3.7

Verdi

Verdien vert vurdert langs ein 5-delt skala som spenner frå utan betydning til svært stor verdi. Det
skal nyttast heile trinn. Skalaen utgjer x-aksen i konsekvensvifta, sjå figur 3-3.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Figur 3-2 Skala for vurdering av verdi. Skalaen for verdi finn ein att i x-aksen i konsekvensvifta.
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Påverknad
Påverknad er eit uttrykk for endringar som tiltaket vil medføre
innan eit gitt delområde. Vurderingar av påverknad skal
relaterast til den ferdigse situasjonen. Det er berre område
som vert varig påverka som skal vurderast. Men tiltak som
gjev førebels påverknad i anleggsperioden kan også skildrast
separat.
Påverknad vert vurdert langs ein 5-delt skala som spenner frå
sterkt forringa til forbetra. Det skal nyttast heile trinn. Skalaen
utgjer y-aksen i konsekvensvifta, sjå fig. 3-2. Vurdering av
påverknad skal gjerast i høve til situasjonen i
referansealternativet.

Figur 3-3 Skala for vurdering av påverknad. Skalaen for påverknad finn ein att i y-aksen i konsekvensvifta..

3.9

Konsekvens Trinn 1

Det er konsekvens for kvart delområde som skal vurderast i Trinn 1. Skalaen for konsekvens går frå 4
minus til 4 pluss. Dei negative konsekvensgradene er knytt til ei verdforringing av eit delområde,
medan dei positive konsekvensgradene forutset ei verdiauke, etter at tiltaket er realisert.
Figur 3-4 Konsekvensvifta.
Konsekvensen for eit
delområde framkjem ved å
samanhalde grad av verdi i
x-aksen med grad av
påverknad i y-aksen.. Dei to
skalaane er glidande.
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Figur 3-5 Skala og vegleiing for konsekvensvurdering av delområde.

3.10

Konsekvens Trinn 2

Det er samla konsekvens for heile alternativ som skal vurderast i Trinn 2. Det må gå fram kva for
delområde som er utslagsgjevande i den samla vurderinga, og kva som er fagleg vektlagt. Matrisa
som skal nyttast inngår i kapittel 7. Figur 3-5 viser kriterium for fastsetting av konsekvens.

Figur 3-6 Kriterium for fastsetting av konsekvens for kvart alternativ.
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Skadereduserande tiltak

Skadereduserande tiltak vert delt i to grupper:
1. Skadereduserande tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som
er ein del av utgreiingsgrunnlaget for konsekvensutgreiinga.
2. Skadereduserande tiltak som kan vere aktuelt å gjennomføre i tillegg, og som kan redusere
negative verknader ytterlegare. Det må gå fram om tiltaket vil kunne endre konsekvensen.
Skadereduserande tiltak for kulturarv er nærare omtalt i kapittel 8.
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Kulturarv

Fagtemaet kulturarv omfattar spor etter menneskelege verksemder gjennom historia knytt til
kulturminne, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.
Føremålet med konsekvensanalysen er å få kunnskap om verdifulle områder for fagtema kulturarv,
og belyse konsekvensane av de ulike utbyggingsalternativa. Det skal gjerast tydeleg kva alternativ
som er best og dårlegast for fagtemaet. (V712, 2018).

4.1

Definisjonar

Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet.
Kulturminnelova definerer kulturminne som «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til».
Kulturmiljø vert definert som «områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng».
Kulturlandskap er landskap som er prega av menneskeleg bruk og verksemd. Kulturhistoriske
landskap skal etter Handbok V712 forståast som større samanhengande område med kulturmiljø der
den kulturhistoriske dimensjonen er sentral.

4.2

Utdrag frå planprogrammet

Planprogrammet angjev kva som skal greiast ut og kva metode som skal nyttast. I planprogram for
prosjektet er prinsipp for utgreiing av fagtema kulturarv omtala slik:

Fokus for
utgreiinga

Utgreiingsbehov

Utgreiinga skal ha fokus både på materielle og immaterielle spor etter menneske frå
førhistorisk tid og fram til i dag. Innanfor planområdet peiker busetnaden og jordbruksdrifta
kring tettstadane, jernbanerelaterte kulturspor og industrien seg ut som viktige felt.

•
•

Kartlegging av kulturminne, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap innanfor
influensområdet
Eventuelle marinarkeologiske undersøkingar

Statens vegvesens Håndbok V712 – Konsekvensanalyser skal brukast.

Metode

Gjennom utgreiinga skal ein skaffe kunnskap om verdifulle område for fagtema Kulturarv og
tiltaket si direkte og indirekte påverknad på desse. Utgreiinga skal famne om kulturminne,
kulturmiljø og kulturhistoriske landskap frå både førhistorisk tid og nyare tid.
Influensområdet til utgreiinga definerast både som dei områda der kulturminneverdiar vert
direkte råka og områda som vert indirekte råka.
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Konsekvensutgreiinga skal utførast av kulturminnefagleg kvalifisert personell med høg
kompetanse innan kulturminnefeltet, samt god praktisk erfaring frå liknande arbeid.
•
•
•
•
•

Eksisterande
materiale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap skal skildrast.
Kulturmiljø skal verdivurderast og visast på verdikart. Andre verdiar skal illustrerast
med kart, skisser, foto, tabellar og liknande der det kan vere med på å klargjera
utgreiinga.
Utgreiinga skal ta utgangspunkt i kjende registreringar, databasar og anna
kjeldemateriale. Det gjerast i tillegg eige feltarbeid. Kjeldesanking og -gransking
vektleggast.
Område med potensial for funn og behov for ytterlegare granskingar skal skildrast og
visast på potensialkart.
Forslag til eventuelle skadereduserande tiltak og oppfølgjande undersøkingar vert
skildra.

Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no
SEFRAK-registeret
Miljøstatus.no
Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea)
Naturbase.no (m.a. oversikt over kulturlandskap)
Kulturhistoriske rapportar hos Hordaland fylkeskommune
Kommunedelplan for kulturminne for Vaksdal og for Bergen
Arealbruk i kommuneplananes arealdel
Bygdebøker og anna lokalhistorisk litteratur
Statens vegvesen, 2014: KVU Voss-Arna. Konfliktpotensialanalyse. Ikkje-prissette
verknader. Vedlegg 2.
Statens vegvesen, 2017: E16 og Vossebanen. Verdi -og konfliktnivåanalyse. Ikkjeprissette tema. Vedlegg til hovudsilingsrapport.
Landsverneplanen for jernbanen

Tabell 4-1 Fagtema Kulturarv, omtale henta frå vedteken planprogram, kap. 5.3.

4.3

Overordna mål og føringar for fagtema kulturarv

Dei nasjonale miljømåla for kulturminne og kulturmiljø, fastsett av Miljødirektoratet. I
plansamanheng er viktigaste målet at tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast.
(https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/)
Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er lagt fram i St.meld. nr 16 (2004-2005) Leve
med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste. Føremålet er å ta vare på
mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø som bruksressursar og som grunnlag for kunnskap,
opplevingar og verdiskaping.
Noreg har underskrive fleire internasjonale konvensjonar som har betydning for kulturarven. Dei
viktigaste er:
• Verdsarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdas natur- og kulturarv.
• Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminne og Europas
arkitektur.
• Valettakonvensjonen, Europrarådet 1992: vern av den arkeologiske kulturarven.
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Den europeiske landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: pålegg landa å verne, planleggje
og forvalte landskap i tråd med konvensjonens intensjonar.
Faro-konversjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens verdi for
samfunnet.

Kulturminnelova (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50) regulerer forvaltninga av
freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø. Føremålet med lova er å sikre at kulturminne og
kulturmiljø med sin eigenart og variasjon vert sikra og verna både som del av vår kulturarv og
identitet, og som ledd i ein heilskapleg miljø og ressursforvaltning.
I lovteksta vert det peika på at det er eit nasjonalt ansvar å ivareta kulturminne og kulturmiljø som
vitskapleg kjeldemateriale og som varig grunnlag for nålevande og framtidige generasjonar si
oppleving, sjølvforståing, trivnad og verksemd.
Plan- og bygningslova
Det er eit overordna politisk mål å sikre omsynet til kulturminne og kulturmiljø i all planlegging, og
Plan- og bygningsloven er det viktigaste planverktøyet for å kunne ta vare på mangfaldet av
kulturminne, kulturmiljø og landskap. Som planmynde får derfor kommunen ein sentral rolle i
forvaltinga av denne delen av kulturarven som også er ein viktig ressurs for kommunen sitt arbeid
med god og berekraftig samfunnsutvikling. Plan og bygningslova har med kulturminne og kulturmiljø
som eit eige ansvar under § 3.1 «Oppgaver og hensyn i planlegging». Her står det mellom anna at
planer innafor ramma av § 1-1 skal sikre kvalitetar og vern av verdifulle landskap og kulturmiljø.
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslova
Forskrift om konsekvensutredninger omtalar «verdifulle kulturminner og kulturmiljø» under
«Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav b). I tilhøyrande rettleiar (Klima- og miljødepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017) er det nærare konkretisert kva som inngår i
«verdifulle kulturminne og kulturmiljø».
I kap. 5 i forskrifta, som omhandlar innhaldet i konsekvensutgreiingar, er kulturminne og kulturmiljø
omtalt under «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for
miljø og samfunn», § 21 pkt. 4.
Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025 (Premiss kultur)
Regional kulturplan skal «legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen», jfr. plan- og bygningsloven § 8. 2.
For å sikre eit representativt utval av kulturminne i Hordaland, og at det årlege tapet ikkje overstig
dei nasjonale måltala, er ein samordna offentleg innsats i kulturminnevernet ein forutsetning. Staten,
fylkeskommunen og kommunane må stimulere til at kulturminne vert integrert i ein heilskapleg
samfunns- og arealplanlegging.
Utviklinga og endringa av dei fysiske omgjevnader, med arkitektur og stadutvikling er eit
sektorovergripande område i politikken. I regional kulturplan er den estetiske utforminga av nye
prosjekt og forvaltinga av bygningar, omgjevnader og landskap tematisert. Likeins samanhengen
mellom kulturminne, landskap og ny arkitektur, og vektlegging av verdien kulturminne har for lokal,
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regional og nasjonal identitetsskaping. Kultur skal ha ein grunnleggande rolle, og politikken skal
fremme ein berekraftig utvikling.

4.4

Kunnskapsgrunnlag

Dei forskjellige delområda (kulturmiljø og kulturlandskap) innan utgreiingsområdet er vurdert
gjennom tilgjengelege kjelder, kart og synfaringar i felt.

4.4.1

Kjeldegrunnlag

Informasjon om arkeologiske kulturminne innanfor utgreiingsområdet er henta frå fleire forskjellige
kjelder, men den viktigaste har vore Askeladden, Riksantikvaren sin database over kultminne.
I tillegg har ulike kulturminnegrunnlag utarbeida av Byantikvaren i Bergen vore nytta, og rapporten
Kulturminneregistreringar i Vaksdal, 2012. Dessutan har bygdebøker og lokalhistoriske tekstar vore
gjennomgått, i tillegg til data frå topografisk arkiv ved Universitet i Bergen.
For bygningar har SEFRAK-registeret vore nytta. SEFRAK-registeret inneheld i hovudsak informasjon
om bygningar og restar etter bygningar eldre enn 1900. Det er viktig å vere klar over at dette er
mangelfullt for fleire område, mellom anna I Arna i Bergen.
Dei forskjellige delområda (kulturmiljø og kulturlandskap) innan utgreiingsområdet er vurdert
gjennom eksisterande kunnskap om området, kartstudiar og synfaringar i felt. Ut frå dette er
delområda definerte og avgrensa.
Planområdet og influensområdet utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er likt for alle fagtema, men
influensområdet varierer. For deltema kulturarv gjerast dette gjennom ei analyse med utgangspunkt i
kva område tiltaket vert synleg ifrå eller der tiltaket vurderast å ha ein fjernverknad på. Influens er
nærare omtala som del av vurderinga av påverknad.
Kommuneplan (KPA) for Bergen 2018 og Kommuneplan (KPA) for Vaksdal (2019-2031) angir
omsynssoner for dei kulturminne, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap kommunen har vurdert
som verneverdig og som det skal takast omsyn til i planarbeid.
Plan for kulturminne, Vaksdal kommune (2015-2018) definerer fleire objekt og miljø som har
verneverdi for kommunen. Dette er kulturminne frå heile historia og varierer frå jordbruk og
kulturlandskap, fiske og ferdsle til moderne industrihistorie. Det er også gjort eit utval av kulturminne
i «Liste over spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje freda eller verna».
Byantikvaren i Bergen har utarbeidd fleire kulturminnegrunnlag for område som har vore omfatta av
større planarbeid. Også for denne konsekvensutgreiinga har det vore utarbeidd kulturminnegrunnlag
for Trengereid og Risnes, i tillegg til at det finst fleire tidlegare kulturminnegrunnlag i Arna-området
som har vore nytta som kunnskapsgrunnlag og vurderingar av verdi.
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Usikkerheit

Då ei konsekvensanalyse er ei vurdering av forhald i framtida vil det alltid vere usikkerheit knytt til
denne vurderinga. Det skiljast mellom usikkerheit knytt til tiltaket og usikkerheit knytt til
datagrunnlaget.
Tiltaket:
Ein detaljreguleringsplan er prosjektert på eit så detaljert nivå at det som regel vil vere liten
usikkerheit rundt påverking og konsekvens for fagtema Kulturarv. Graden av usikkerheit for tiltaket i
denne konsekvensutgreiinga kan difor definerast som låg eller liten.
Datagrunnlaget:
Datagrunnlaget for fagtema Kulturarv baserer seg stort sett på kjent kunnskap. Usikkerheita er knytt
til område som ikkje er registrert godt nok, og kulturminne som ikkje er synlege eller kjent.
Hordaland fylkeskommune har varsla krav om arkeologiske registreringar, eit arbeid som skal
utførast hausten 2020, etter at denne konsekvensutgreiinga er ferdig. Funn av hittil ukjende
arkeologiske kulturminne kan gje eit heilt nytt kunnskapsgrunnlag for planområdet. Hadde dette vore
kjend før arbeidet med konsekvensutgreiinga var ferdig, ville resultata i denne rapporten ha gitt eit
meir sikkert bilete av konsekvensane for fagtema Kulturarv.
Når det gjeld SEFRAK er dette registeret fleire stader mangelfullt, til dømes er det mange stader som
ikkje vart registrert. Dette gjeld spesielt for dei delane av planområdet som ligg i Bergen kommune,
som i Arna, langs Skuggestranda og i Trengereid. Registreringane er heller ikkje oppdatert gjennom
åra, og opplysningar kan difor være feil. Til dømes kan eit hus datert til 1850 vise seg å vere riven
eller ombygd utan at informasjon om dette er lagt til.

4.5

Kulturarv innan utgreiingsområdet

4.5.1

Kort historisk skildring av planområdet

Planområdet strekk seg frå inst i Dalevågen i Vaksdal i aust, sør- og vestover langs Sørfjorden, til
Indre Arna/Arnadalen i vest.
Planområdet går gjennom eit typisk vestlandsk fjordlandskap med bratte fjellsider opp frå fjorden.
Innimellom finst det flatare parti der folk har busett seg. Heilt vest tek den u-forma Arnadalen av frå
fjorden, og garden Arna - som i dag er borte - var nok blant dei eldste av gardane i planområdet. I
Vaksdal er gardane Vaksdal og Jamne rekna å vere blant dei eldste.
Førebels er det ikkje gjort funn frå steinalder eller bronsealder innafor sjølve planområdet, men til
dømes utgravinga av Skipshelleren litt lengre nord for planområdet, ein av dei mest kjende
førhistoriske fangstbuplassane i landet, viste tydeleg at det har budd folk i området alt i steinalderen.
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Foto 4-1 og 4-2: T.v frå utgravingane av Skipshelleren i 1930, t.h. funn frå utgravingane. Utgravingane viste at det har vore busetnad i
Skipshelleren i meir enn 5000 år. Foto Historisk museum, UiB.

Dei eldste kjente funna i planområdet er datert til eldre jernalder, ca. 500 f.Kr. til 500 e.Kr. Dette er
ein periode der fleire av gardane i området vart busett. Gravminne frå denne tida er til dømes kjent
på garden Helle, på Tettaneset ved Stanghelle, på Jamne i Vaksdal, i Arna og på Mjeldheim. Andre
funn knytt til busetnad i jernalderen har vi til dømes frå moreneterrassen Tveitane i Vaksdal, der det
under ei arkeologisk utgraving vart funne kokegroper og andre spor, og frå helleren i Stanghelle.
Også i Indre Arna er det funne spor etter busetnad og dyrking, til dømes på Mjeldheim og ved Seim.
Kulturminna i planområdet er for ein stor del knytt til dei gamle jordbruksgrendene, og viser at folk
tradisjonelt har livnært seg av jordbruk, jakt og fiske. Mange av gardsområda er små og tungdrivne,
og historisk har menneska drive med kombinasjonsnæringar, som til dømes sal av varer og ved til
byen.
Fjorden har vore den viktigaste ferdsleåra for folk i området, både til kyrkje, samkome og næring.
Fjordkryssing mellom Tunes og Dalevågen har også inngått i ei større samanhengande ferdsleåre
mellom vest og aust i landet. Då postvesenet vart oppretta i 1643 vart denne strekninga del av den
nasjonale postruta mellom Bergen og Christiania, men ferdslevegen er omtala i skrifter alt i
mellomalderen.
Med industrialiseringa på slutten av 1800-talet kom jernbanen, Vossebanen, som vart sett i drift i
1883, mellom Bergen og Voss. Den fekk stor innverknad på området, mellom anna vart gardane
tettare knytt til ein marknad i Bergen. Også industrireisinga fekk stor påverknad på området.
Industrireisinga var tufta på vasskraft frå elvar og fossar ned frå fjella, noko det var rikeleg av i
området, og fabrikkane etablerte seg ved fjordar og stasjonsområde - stader det var lett å få frakta
varene ut. Av desse står Vaksdal mølle og Espeland fabrikker i ei særklasse, men også ved Fossmark,
Boge og Trengereid kom det større og mindre fabrikkar som endra på folks levevis. Resultatet av
Vossebanen og industrireisinga var også at det utvikla seg tettstader både ved Stanghelle, Vaksdal,
Trengereid og i Arna.
Kulturminne i Dalevågen/Stanghelle/Helle
På sørsida av innlaupet til Dalevågen ligg ein heller som er datert til jernalderen, og på nordsida eit
gravfelt med 14 strukturar. Garden Helle peiker seg ut som den eldste garden i Dalevågen, her er det
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kjent minst 7 flatmarksgraver frå jernalderen. I dag utgjer Helle eit heilskapleg kulturmiljø med fleire
SEFRAK-registrerte hus og eit ope og velskjøtta kulturlandskap med mange kulturhistoriske spor. I
Stanghelle er kulturmiljøet med fire bygningar frå 1800-talet ved Døso lagt med omsynssone i KPA
for Vaksdal 2019. Vossebanen med stasjon, jernbanebru og trasé gjennom Dalevågen, er også viktige
kulturminne her.
Kulturminne ved Fossmark
På Fossmark står den eldste bygningen i planområdet, ei grindløe datert til 1657. Løa er verna i KPA
for Vaksdal 2019 med angitt omsynssone H570 Bevaring kulturmiljø. På Fossmark er det eit levande
kulturlandskap med mange eldre kulturspor. Vossebanen har ei sentral plassering og Fossmark er eit
godt døme på korleis eit gardsområde har tilpassa seg og levd tett på jernbanen. Ut frå Fossmark ligg
banen på høge natursteinsmurar.
Kulturminne i Vaksdal
Vaksdal har dei siste 150-åra endra seg frå å vere eit gamalt gardssamfunn til å verte den største
industristaden langs Sørfjorden. I dag finst her eit særprega bygningsmiljø i området nær fabrikken
der både fabrikkbygningar og funksjonær- og arbeidarbustader har stor arkitekturhistorisk verdi. Den
lange røyrgata med vatn frå demningen og ned til fabrikken ligg synleg gjennom tettstaden. Også
Vossebanen er sentral i Vaksdal, med stasjon like attmed fabrikken. I tettstaden ligg også ein stor
gravhaug, Kollhaugen, som eit vitne om at det har budd folk her sidan jernalderen.

Foto 4-3 Jernbane og industrireising har vore avgjerande for utviklinga av planområdet frå siste del av 1800-talet, og er i dag
identitetsskapande kulturminne i området. Her frå Vaksdal ca. 1885. Foto Knus Knudsen, Marcus, UiB.
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Kulturminne ved Trengereid
I Trengereid finn ein både gardstun med eldre bygningar og kulturlandskap, eldre fabrikkområde ved
sjøen og eit nyare bustadområde i lia langs Skulestadvegen. Størst kulturhistorisk verdi her har
Vossebanen med stasjonsområdet. Vossebanen har eit administrativt vern mellom Tunestveit og
Trengereid gjennom Landsverneplan for jernbanens kulturminner. Også Hardangervegen frå 1885,
som går i store slyngar opp frå kaia og vidare gjennom Trengereiddalen mot Samnanger, har
kulturminneverdi. I Trengereiddalen er mykje av vegen borte, men her finst ei vegsløyfe att med ei
eldre bru. I Trengereid finst også viktige krigsminne etter tyskarane si framrykking mot Voss i 1940,
og spor etter gruvedrifta knytt til Risnes kalkgruver.
Kulturminne ved Skuggestranda
I KPA Bergen 2018 er området Skuggestranda, frå Tunes til Skulstad, merka med omsynssone H570
som eit samanhengande kulturhistorisk landskap. Romslo er truleg den eldste garden i området.
Framleis finst det mange eldre lemstover og grindløer att på gardane langs Skuggestranda.
Vossebanen gjennom området har eit administrativt vern gjennom Landsverneplan for jernbanens
kulturminner. I influensområdet, på nordsida av Sørfjorden, ligg Havråtunet, som er eit
kulturlandskap av nasjonal interesse.
Kulturminne ved Indre Arna og i Arnadalen
Indre Arna har sidan midten av 1900-talet blitt omforma frå ein spreidd utbygd jordbruksbygd til ein
tett utbygd forstad til Bergen. Jernbanen, først med Vossebanen, så med Bergensbanen gjennom
Ulrikstunnelen, har hatt dei største innverknadene på utviklinga. Av kulturminne med verdi kan
nemnast Gamle Vossebanen, som er freda mellom Midttun og Tunestveit, Arna kyrkje, Borgstova,
postvegen, krigsminne og bygningar og kulturlandskap på Arnatveit. Lengst sør i planområdet har
kulturmiljøet kring Espeland fabrikker stor verdi.
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Verdivurdering av Kulturarv
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Verdikriteriene i V712 er eit hjelpemiddel for å kunne verdisette eit delområde. I nokre tilfelle kan
fleire kriteria vere relevante for verdivurdering av eit delområde, og i slike tilfelle er det blitt gjort ein
vurdering av kva som har vore mest relevant.
Kriteria for fastsetting av verdi av delområda er vist i Figur 5-1.

Figur 5-1 Verdikriterium for deltema kulturarv. Kjelde Statens vegvesen, V712.

V712 gjev også følgjande presiseringar av viktige omgrep (V712 2018: 60-61):
Omgrepet kulturhistorisk betydning viser tilknytinga til spesifikke historiske hendingar, historiske
epokar eller enkeltpersonar, i tillegg til den generelle kulturhistoriske verdien som kan tilleggas det
enkelte kulturmiljø eller kulturhistoriske landskap.
Omgrepet arkitekturhistorisk betydning er knyta til epokar i arkitekturhistoria, samt tradisjonsbasert
byggeskikk.
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Omgrepet kulturhistoriske samanhengar omfattar samanhengar mellom kulturminne og
kulturmiljøa i eit landskap.
Omgrepet kulturhistoriske landskap omfattar primært verdsarvområde, heilskaplege kulturlandskap,
utvalde kulturlandskap i jordbruket og kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse.

5.2

Verdivurdering av delområde

Utgreiinga tek føre seg dagsonene for veg og bane, samt områder for massedeponi og tverrslag frå
tunnelane. Tunnelene i prosjektet har i seg sjølv inga innverknad på deltema.

Figur 5-2 Oversiktskart over område med dagsoner i planen. Illustrasjon SVV

Under kjem ein kortfatta skildring og verdivurdering av dei ulike delområda i planområdet.
Dei ulike delområda, KM (kulturmiljø) og KL (kulturlandskap), er definert ut frå kva som er tenleg for
denne konsekvensanalysen, i andre samanheng ville avgrensingane kunne ha vore annleis.
Delområda er omtala frå aust mot vest.
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Delområde KM1 Vossebanen
Kulturmiljø, registreringskategori infrastruktur.
NB! Kulturminnet strekk seg gjennom heile planområdet. Stasjonsområda vert vurdert for seg.
Kulturminnet har ulik vernestatus langs denne strekninga:
Strekning Midtun – Tunes, freda, Askeladden ID 229139.
Strekning Tunes – Trengereid. Strekning i landsverneplan og har administrativt vern av Bane NOR.
Strekning Trengereid – Stanghelle. Ingen vernestatus, men autentiske strekningar med stor verdi.
Vossebanen er namnet på den opphavlege jernbanestrekninga mellom Bergen og Voss som vart satt i
drift i 1883. Det var heilt frå starten av planlagd å forlenge banen austover til Oslo, eit arbeid som
stod ferdig i 1909. Vossebanen vart då del av Bergensbanen.
Gjennom planområdet mellom Arna og Stanghelle ligg traseen gjennom eit stupbratt og utfordrande,
men typisk vestnorsk fjordlandskap, nær sjø på eine sida og bratte fjell på den andre.
Vossebanen fekk stor betydning for utviklinga av området. Banen endra det fysiske landskapet, kom
tett innpå gardstuna der gamle kulturlandskap vart splitta opp. Men den største endringa var nok at
det etter kvart danna seg sentrumsområde og industri kring stasjonane, og tettstadene Indre Arna,
Trengereid, Vaksdal og Stanghelle kom som i direkte fylgje av jernbanen.
Banen førte også med seg ny og annleis arkitektur då stoppestader og stasjonsbygg vart oppførte
etter type-teikningar frå 1879 av Baltazar Lange, i sveitsarstil med overhengande tak over perrongen.
Dette var ei tid sveitsarstilen var ukjend på bygdene i området. Det er også mykje fint og forseggjort
steinarbeid langs banen, som støttemurar, brufundament, og tunnelopningar.

Foto 5-1 Vossebanen har gjennom åra blitt lagt om på fleire strekningar. Over er ein eldre strekning med imponerande murverk.
Foto Sweco.
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Foto 5-2 Eldre foto av banen langs Sørfjorden og

Foto 5-3 Strekninga gjennom Dalevågen.

Foto 5-4 Jernbanen var viktig for industrien. Her Vaksdal mølle. Foto ukjent.
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Foto 5-5 Vaksdal stasjon. Foto ukjent.

Vurdering:
Delområdet er ein historisk jernbanetrasé som strekk seg gjennom heile planområdet. Vossebanen
har vore premiss for utviklinga av området, mellom anna med tettstader og industri. Banen endra
det kulturhistoriske landskapet, og førte med seg nye vaner, og knytte bygd og by tettare saman.
Delar av jernbanestrekninga er freda (Midtun – Tunes), delar har eit administrativt vern (Tunes –
Trengereid). Der det finst både gammal og ny trasé, har den gamle traseen stor verdi og stor grad
av autentisitet. Vossebanen er unik i nasjonal samanheng. Delområdet har stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM2 Dalehagen
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Dalehagen (gnr/bnr 22/41) er det sørlegaste av bruka på garden Dale. Før 1880 var området her del
av innmarka til Dale, men etter utskiftingane flytta bruk 41, Johagen, hit frå fellestunet.
Bygningsmiljøet i dag er stort sett av nyare dato, men det er tre SERFRAK-registrerte ruiner eller
grunnmurar (id. 1251-204-022, 23 og 24) her etter eldre utløer og eit smalehus. Bygningane er datert
til siste del av 1800-talet. To av dei er nær dagens tun, og ein er på innmarka sør for tunet. Ifølgje
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opplysningar i SEFRAK fall dei saman i ein storm kring 1990. Det er uvisst kva som er att av desse
ruinane i dag. Det er også steingard nær tunet.
Bruket var opphavleg knytt saman med dei andre bruka på Dale via Botlastien, som er registrert som
kulturminne av Vaksdal kommune (reg.nr 1251/3015). Denne ligg utanfor planområdet.
Vurdering:
Bygningsmiljø frå nyare tid med bygningar av mindre historisk interesse. Bruket er påverka av
nyare vegbygging og kulturlandskapet er mykje endra og redusert. Det er få spor att av
kulturhistorisk verdi. Delområdet har noko kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Figur 5-3 Kart over KM1-KM9, KM54 og KL10 i Stanghelle. Illustrasjon: SVV.

Stor

Svært stor
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Delområde KM3 Helle
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Helle (gnr. 21) er eit gardsmiljø med mange kulturminne. Det er registrerte 7 gravminne her
(Askeladden ID 231812, 231814, 231815, 231817, 231820, 231822 og 231824), og det er 17 SEFRAKregistrerte bygningar (1251-203-29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46 og 52). I
Vaksdal kommune sin kulturminneplan er det med fleire kulturminne på Helle i lista «Spesielt viktige
kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller verna», som «Kyrarekkja» (utmarksveg), gangsti til
Lindevika, steinbryggje ved Lindevika, og naust. I tillegg finst her oppmura bekk, rydningsrøyser,
grunnmurar etter hus, mm.
Garden vart teken opp i jernalderen, noko dei mange gravminna kan stadfeste. Gravminna har vore
flatmarksgraver, som ikkje var synlege på overflata. Fleire av dei skal ha inneheldt steinsette
hellekister, om det skal ha vore gjenstandar i somme, som spydspissar, brynesteinar, ei mengd
båtsaum og ein armring av bronse, som i dag er tapt. Berre ein spydspiss og ei øks (B5958) er teken
vare på. Elles er også alle gravminna borte i dag. Det er uvisst om det framleis er spor etter
gravminna under bakken her, og potensialet for at det kan vere fleire automatisk freda kulturminne
på garden vert rekna å vere stort.
Klyngetunet låg på moreneterrassen der bruk 7 ligg i dag. Utskiftinga vart halde i 1908, og etter det
vart bruka spreidde. Fleire av bygningane i klyngetunet vart flytta til dei nye tuna. I siste del av 1900talet har det vore mykje nyrydding på garden, samt at drifta av innmarka har vore lagt om til meir
moderne driftsmetodar.
Av dei 17 SEFRAK-registrerte bygningane på garden er 5 eldre enn 1850 og fell dermed under § 25 i
kulturminnelova om meldeplikt. Dette gjeld tre naust ved Dalevågen, der det eldste er frå 1700-talet,
og bustadhus og løe på bruk 4. Dei andre bygningane på garden er stort sett datert til tida kring
utskiftingane 1908, men fleire av desse kan ha eldre delar som er flytta frå det gamle tunet.

Foto 5-6 (til venstre) Helle med gardstun, Foto 5-7 (til høgre) Eldre sjøhus. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Foto 5-8 (til venstre) Utmarksveg, Foto 5-9 (til høgre) Eit typisk eldre våningshus frå tidleg 1900. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Fleire tidlegare gravfunn viser at garden har stor tidsdjupne. Her er mange eldre bygningar
(SEFRAK) og eit jordbrukslandskap med mange kulturspor, som stiar og vegar, oppmuringar,
steingardar, lad, med meir. Delområdet vert vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM4 Hellevegen
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielle kulturmiljø
«Hellevegen» er gamlevegen mellom Stanghelle og Dale som vart bygd i åra 1908 – 1911.
Hellestraumen bru er verna med angitt omsynssone H570 bevaring kulturmiljø i Vaksdal kommune
sin kommuneplan, sjå Askeladden id. 269454. Jamfør Kulturminneregistrering i Vaksdal nr.
1251/3013.
«Hellevegen» var i første omgang bygd kunn mellom Stanghelle og Dalebrygga, som låg inst i
Dalevågen. Dalebryggja var opphavleg steinbrygge til postvegen, som var den første offentlege vegen
mellom aust og vest. Postvegen vart etablert kring 1643, men følgjer ein enno eldre ferdsletrase,
truleg med bruk tilbake til mellomalder.
Fram til 1927 gjekk det ferje over Hellestraumen (Skre 1974: 148). Men i 1927 vart ferja erstatta av
Hellestraumen bru. Brua har ein spesiell konstruksjon med berre eit tårn. I motsett ende består
fundamentet av ein kraftig steinmur.
Hellevegen er 4,3 km, og var opphavleg bygd som bygdeveg av heradet, men vart seinare refundert
av staten. Vegen har fram til nyleg hatt grusdekke og stabbesteinar, men er no asfaltert.
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Foto 5-10 (til venstre) Dalebryggja og Vossebanen på 1880-talet, Foto 5-11 (til høgre) viser situasjonen kring 2015. foto SVV.

Foto 5-12 Hellestraumen bru frå 1927, foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Hellevegen har store kulturhistoriske kvalitetar. Frå Dalebryggja og austover følgjer vegen den
gamle postvegtraseen, eit vegfar som har stor tidsdjupne. Hellestraumen bru har ein spesiell
arkitektonisk utforming og verna i KPA Vaksdal. Vegen har i seinare år vorten asfaltert og har mista
noko av det autentiske preget. Totalt er delområdet vurdert å ha har middels kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Delområde KM5 Tettstaden Stanghelle
Kulturmiljø, registreringskategori kulturmiljø i tettbygde område

Svært stor
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Delområdet Stanghelle har utvikla seg frå eit gardsmiljø til ein tettstad etter at Vossebanen og Dale
fabrikker vart etablert.
Fleire førhistoriske kulturminne viser at busetnaden på Stanghelle er gamal, som gravfeltet på
Tettaneset vest for Dalevågen, (Askeladden ID 35553, sjå KM8 Gravfeltet på Tettaneset), og heller
like aust for jernbanestasjonen (Askeladden Id 60479, sjå KM9 Helleren i Stanghelle), begge funna er
datert til eldre jernalder. I 1983 vart det gjennomført ei arkeologisk kartlegging av Stanghelle i
samband med reguleringsplanarbeid. I eit brev frå Bergen museum til Vaksdal kommune vart det
omtalt ennå ein heller like søraust for Lågaskar-tunnelen. Denne er ikkje med i Askeladden, og status
er ukjent.
Stanghelle låg sentralt til for samferdsle. I 1643 vart den nasjonal postruta mellom Bergen og
Christiania lagt forbi Stanghelle. Sjølv om det var Dale som var postbondegard i området, var også
fleire av brukarane på Stanghelle registrerte med skyssverksemd på 1600- og 1700-talet, og skyssa
posten og reisande mellom Tunes og Dalebryggja inst i Dalevågen. Dette var ein av dei lengste
strekningane til sjøs på heile postruta.
Tettstadsutviklinga og omforminga av garden Stanghelle tok til etter 1870-åra då anleggsarbeida for
Vossebanen og Dale Fabrikker kom i gang. Stanghelle vart nytta som hamn for varer som vart sendt
sjøvegen til fabrikken i Dale og utstyr til Vossebanen. Dale Fabrikker hadde også koll-lager her. Då
Vossebana vart sett i drift i 1883 var det anlagt jernbanestasjon her, og etter kvart kom det
postkontor og telegrafstasjon. Same året, i 1883, vart også gravplassen på Stanghelle vigsla, og i 1893
kom det fyrste skulehuset. Fleire av arbeidarane som var knytte til jarnbanen busette seg på
Stanghelle.
Det er likevel etter 1950 den største utbygginga har skjedd. Store delar av innmark og utmarka til
garden Stanghelle var kring 1972 utlagd til tomter. Mange av dei som busette seg på Stanghelle
hadde arbeidsplassane sine i fabrikken på Dale.
Det er 18 bygningar på Stanghelle som er registrert i SEFRAK. Fire av desse er eldre enn 1850 og fell
dermed under § 25 i kulturminnelova om meldeplikt om huset skal rivast eller endrast. Blant dei
mest verneverdige bygningane er gardsbygningane som står att der dei gamle tuna låg, som til
dømes på bruk 1, Haldorane, som ligg lengst vest, og bruk 4, Knutane. Våningshusa her har
opphavleg vore lemstover med to tømra stover i kvar ende og gang og kjøken midt på. I dag er dei
ein god del ombygde. Også hus i Døso, som er blant dei eldste bustadhusa i tettstaden, har
verneverdi, men er vurdert for seg (sjå KM54 Smedplassen i Stanghelle).
Eit spesielt særtrekk i kulturmiljøet er den lange rekka med 18 naust som ligg tett i tett ved sørsida av
Dalevågen. Naustmiljøet er registrert i Vaksdal kommune sin kulturminneplan. Fleire av desse er
bygd med jernbanesvillar og anna jernbanerelatert material. To naust er gamle: I SEFRAK er det med
eit naust som er datert til 1850 (SEFRAK-1251-303-021), oppført i grindkonstruksjon og har ein vegg
med kledning av brakje (einer). Også naustet som ligg heilt i austenden (i retning Voss) er gamalt og
er i Vaksdal kommune sin kulturminneregistrering omtalt som det eldste nautet her.
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Foto 5-13 Naustrekka ved Dalevågen. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Foto 5-14 og foto 5-15 Til venstre er våningshuset på bruk nr. 1, til høgre eldre naust ved Dalevågen. Foto Tine Eikehaug.

Vurdering:
Garden Stanghelle endra seg gradvis til ein tettstad etter at Vossebanen og Dale fabrikker vart
anlagt på slutten av 1800-talet, med største utbygginga etter 1950. I delområdet er det fleire
verneverdige bygningar av kulturhistorisk interesse, der mellom anna den karakteristiske
naustrekkja på sørsida av Dalevågen, og dei eldre gardsbygningane må nemnast spesielt som
viktige kulturminne. Totalt har kulturmiljøet middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM6 Stanghelle stasjon
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielle kulturmiljø
Bygningen er SEFRAK-registrert (1251-0203-054) og med i Vaksdal kommune sin kulturminneplan i
lista «Spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller verna», kulturmiljø 12.
Stanghelle stoppestad opna i 1883 då Vossebanen vart sett i drift. Kring 1919 vart stoppestaden
oppgradert til stasjon, og i 1957 stod eit tilbygg ferdig med venterom. Stasjonen var betent fram til
1979. Bygningen er ikkje lenger i bruk som stasjonsbygning, og vert i dag nytta som bustad.
Stasjonsbygningen er bygd etter arkitekt Baltazar Langes typeteikningar for jernbanebygg frå 1879,
og er i sveitsarstil med ein enkel rektangulær kropp i ein og ein halv etasje, og med saltak. Bygningen
hadde opphavleg takutstikk over perrongen, og fine lauvsagsband i mønet, men dette er borte i dag.
Bygningen har tidstypisk vossaskifer på taket.

Foto 5-16 og 5-17 Til venstre Stanghelle stasjon i 1892 (Foto Axel Lindahl) og til høgre i dag (Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen).

Vurdering:
Stasjonsbygningen er eit velhalde og godt døme på den gjennomførte sveitsarstilsarkitekturen
Vossebanen førte med seg. Bygningen har stor historisk og arkitekturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM7 Stanghelle gravplass
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø
Like attmed jernbanestasjonen ligg Stanghelle gravplass, som vart vigsla i 1882. Gravplassen er
utstyrt med eit lite, kvitmåla klokketårn. Gravplassen er dokumentert og omtala i NIKUs
forskningsdatabase Norges kirker.
Den eldste delen av gravplassen ligg i den vestre enden med klokketårnet, og er avgrensa mot «den
nye» delen med ein bøkehekk. Kring kyrkjegarden er det tørrmur mot sørvest og nordaust. Ein stor
stein avgrensar kyrkjegarden i aust. Det er tre inngangar til kyrkjegarden, og hovudinngangen mot
nord har eit parkliknande inngangsparti. Klokketårnet i den eldste delen er i bindingsverk med
rektangulær plan, liggande bordkledning og helletekt valma tak.

Foto 5-18 Stanghelle gravplass. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Gravplassen har stor lokal verdi, og inngjerding og klokketårnet har ein tidstypisk utforming og
arkitektur. Kulturmiljøet er vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM8 Gravfeltet på Tettaneset
Kulturmiljø, registreringskategori kulturminne i utmark
Delområdet er eit automatisk freda førhistorisk gravfelt på Tettaneset nordvest for Dalevågen
(Askeladden ID 35553). Gravfeltet er datert til jernalder, og totalt er her påvist i alt 14-15 strukturar,
der ni har tydeleg karakter av gravrøyser.
Området er del av utmarka til garden Stanghelle, som ligg 1,5 km sør for gravfeltet. Tettaneset er eit
bredt og lågt nes som ligg sentralt og synleg til ved eit viktig knutepunkt for ferdsel i Sørfjorden,
Veafjorden og Dalevågen. Dette kan ha vore avgjerande for plasseringa av gravfeltet.
Eit segn fortel at det stod eit slag på Tettaneset i gamal tid. Ein hær innanfrå fjorden møttest med ein
hær som kom utanfrå. Ein mektig neskonge fall i slaget og vart gravlagd på Tettaneset.

Figur 5-4 Utsnitt frå Askeladden, Riksantikvaren sin kulturminnedatabase.

Vurdering:
Gravfeltet ligg strategisk til ved Dalevågen og viser at området har stor tidsdjupne. Kulturmiljøet
har stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM9 Helleren i Stanghelle
Kulturmiljø, registreringskategori kulturminne i utmark
Delområdet er ein automatisk freda heller som ligg vel 50 meter sør for Stanghelle stasjon
(Askeladden ID 60479). Helleren er datert til jernalder.
Helleren ligg ved foten av ein framskoten berghammar, der overhenget er 25 m langt og dropefallet
er 7 m ut frå veggen. Det er påvist kulturlag i helleren som har vore tolka som spor etter busetnad,
men elles smått med funn. Det har ikkje vore mogleg å datere helleren ut frå spora, men arkeologar
trur den må ha vore i bruk som buplass i jernalderen. Inntil berget retning sørover går ein sti som
endar ved tre små fordjupingar i fjellet. Den første hola ein kjem til har 2-3 meter ut til dropefallet,
dei to neste 1,5-2 meter. Det er ikkje opplysningar om desse i Askeladden, men dei er kartlagd i
kommunen sin kulturminneregistrering, og kan ha samanheng med helleren og at det slik sett har
vore eit objekt.
Helleren i Stanghelle vart busett langt seinare enn den meir kjende Skipshelleren i Vaksdal, der det er
påvist spor datert til steinalderen, det vil seie for 7000 år sidan. Årsaka er at hellegolvet i Stanghelle
ligg 10 meter over havet, medan det i Skipshelleren ligg 20 meter over havet. Tek ein utgangspunkt i
havstigningane kan helleren i Stanghelle først ha vore i bruk i jernalderen.
Helleren ligg strategisk til ved Dalevågen der det også har vore gode fiskeplassar. Kan hende er det
denne helleren som har gjeve namn til gardane Helle og Stanghelle.

Foto 5-19 og 5-20: Helleren i 1880-åra, foto KK samling UiB. Til høgre stien inn frå sør. Foto Guro Lund, Kulturminneregistrering 2012.
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Vurdering:
Helleren ligg strategisk til ved innlaupet til Dalevågen. Den er eit godt døme på korleis menneske
har innretta seg i fjordlandskapet ei bestemt historisk epoke. Den kulturhistoriske verdien til
helleren er stor.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KL10 Dalevågen
Landskapsnivå, registreringskategori kulturhistoriske landskap
Delområdet, Dalevågen, er eit kulturhistorisk landskap med stor tidsdjupne. Langs Dalevågen er det
gjort mange funn etter førhistoriske kulturminne, som buplassar og gravminne, noko som syner at
kulturlandskapet aktivt har vore påverka av menneske frå jernalder og fram til i dag. Funna viser
korleis menneska har innretta seg i fjordlandskapet, og at området har hatt rike ressursar. Ved
innlaupet til Dalevågen var det rike fiskemoglegheiter, og vågen var ein lun tilhaldsstad for dei som
slo seg ned. Vågen låg også sentralt til langs ein viktig ferdslerute etablert langt tilbake i tid. Eidet
mellom Dalevågen og Dalseid var nemleg kortaste vegen om ein skulle mellom innlandet og kysten.
Då postvesenet vart etablert midt på 1600-talet vart ruta for postvegen mellom Bergen og Christiania
lagt denne vegen, ikkje minst fordi den var raskast. I Dalevågen ligg framleis restar av postbryggja –
Dalebryggja - med steintrappar mot sjøen, samt ruin etter naust til postbåten, bygd av tørrmur. Dette
er viktige kulturminne etter denne trafikken. Frå Dalebryggja vart posten og reisande rodd sørover
med båt heilt fram til Tunes, ein tur som tok 6 timer i bra vêr. På Stanghelle er det eit naust som skal
ha vore brukt til skyssbåt på denne ruta.
I ura langs nordsida av Dalevågen, like over dagens veg, er det rester etter ein gammal veg som skal
ha vore bygd på 1700-talet av generalvegmeister Krogh. Dette kan ha vore ein utbetring eller
forlenging av postvegen frå Dalebyggja mot Sørfjorden.
Dagens lokalveg mellom Stanghelle og Dale, Hellevegen, som vart bygd kring 1908-1910, er på
nordsida delvis lagt oppå postvegen. Vegen har kulturminneverdi. Også Vossebanen frå 1883 og
dagens E16 går gjennom det same kulturhistoriske landskapet. Langs Dalevågen finst det nedlagde,
men opphavlege delstrekningar av Vossebanen. Det finst også strekningar av jernbanen som har
spesielle karakterar, som ved «Togsteinen», ein stor steinblokk med tunnel, som er verna med
omsynssone H570 bevaring kulturmiljø i kommuneplanen. Også jernbanebrua i Stanghelle er eit
viktig kulturminne med ei spesiell historie. Brua vart sprengt av nordmenn under krigen for å hindre
den tyske framrykkinga. Den er oppbygd att i fagverk på dei fint tilhogde landkara i tørrmur. Brua er
med i Vaksdal kommune sin kulturminneplan.
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Foto 5-21 Bilete av Stanghelle og Dalevågen tatt frå Osterøy. Foto Sdom, wikimedia.cc-licence

Vurdering:
Førhistoriske kulturminne viser at Dalevågen og området her er eit kulturhistorisk landskap med
stor tidsdjupne. Området er også eit viktig historisk ferdselslandskap med fysiske spor etter viktige
samferdsleminne med regional til nasjonal verdi. Delområdet er vurdert å ha stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-5 Kart over KM1 og KM11 ved Fossmark. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM11 Fossmark
Kulturmiljø, registreringskategori gardsbruk
Fossmark ligg i ei svært bratt, vestvend li på austsida av Sørfjorden. Det er ikkje gjort funn av
automatisk freda kulturminne på garden, og gardsnamnet gjev heller ikkje særleg haldepunkt om kva
tid den vart teken opp. På stølen derimot skal det ha vore funne ein «steinreiskap» i myra som truleg
er førhistorisk (opplyst frå grunneigar).
På garden ligg eit av dei eldste husa i Vaksdal, ein flor med løe, datert 1657 (Askeladden id. 269440).
Bygningen er verna med omsynssone H570 i gjeldande KPA (Vaksdal) med følgjande føresegn:
Område merkt med H570 er område med særskilt verdi som kulturminne eller kulturmiljø. I desse
områda skal det ikkje etablerast tiltak som kan redusere opplevings- og formidlingsverdien knytt til
kulturminnet og miljøet omkring.
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I kulturmiljøet ligg også Den Vestlandske Træskofabrikk, som er med i Vaksdal kommune sin
kulturminneplan (2015-2018) i lista «Spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller
verna». Treskoproduksjonen vart driven som attåtnæring på bruk 6 på garden, og bygningen vart sett
opp nede ved sjøen i 1918. Tresko var i første del av 1900-talet ein mykje brukt skotype. Fabrikken på
Fossmark var i drift til 1950, og det var som regel 3-5 arbeidarar der. «Blokkhuset» som står rett bak
fabrikkbygningen vart brukt til å tørke tresko i. Etter at treskofabrikken vart nedlagd har huset vore
brukt som fritidsbustad.
Det var utskifting på garden i 1926. Gamletunet låg midt på innmarka om lag der bruk 5 er i dag. Det
har ikkje vore SEFRAK-registreringar på Fossmark, men i følgje Norske Gardsbruk (1964: 397) er
våningshuset på bruk 1 bygd i 1928, og våningshuset på bruk 5 i 1932. Ved sjøen ligg bruket Holo (nr.
4), som var bygd av ein svensk jernbanearbeidar i 1880-åra.
Det finst mange kulturspor i innmarka på Fossmark. Mellom anna ein gammal geil frå garden og opp
mot stølen. I innmarka er det ein steinsett veg ned til elva og den gamle «bankehølen», vaskeplassen
på garden. Det er også fleire lad og løypestrenger, som framleis er i bruk. Ved sjøen er det
dampskipskai bygd av tørrmur, og eit skarv til opptrekk av båtar for som skulle tjærebredast. Det skal
også ha vore sitjenøter for fiske ved sjøen.

Foto 5-22 og 5-23: Løa datert til 1657 har ein flor med tjukke murar. Til venstre syner grindverk i løa. Foto Tine Eikehaug.

Foto 5-24 og 5-25 Våningshus på bruk 5 på Fossmark. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Foto 5-26 og 5-27 Eldre- og dagens jernbane, samt kai for rutebåt. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Delområdet er eit godt døme på ein vestnorsk fjordgard der ressursane har vore marginale, men
likevel svært godt utnytta. Her er bygningsmiljø med einskildbygg underlagt vern med angitt
omsynssone i gjeldande KPA. Jordbrukslandskapet har gjennom åra blitt noko fragmentert av veg
og jernbane, men kulturmiljøet er eit godt døme på korleis eit lite gardsamfunn har tilpassa seg
desse endringane, og der dei historiske strukturane i landskapet framleis har høg lesbarheit.
Delområdet er vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-6 Kart over KM1 og KM13-KM25 i Vaksdal. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM12 Skreia steinbrot
Kulturmiljø, registreringskategori kulturminne i utmark
Delområdet er eit steinbrot som ligg i utmarka nord for garden Skreia, like attmed E16. Steinbrotet er
med i Vaksdal kommune sin kulturminneplan (2015-2018).
Det vart teken ut skifrig gneis herifrå, og steinen vart sendt til Bergen med Vossebanen. Fleire kjende
bygningar i Bergen er bygd med stein frå Skreia, m.a. jernbanestasjonen (1913) , biblioteket og
Vestlandske Kunstindustrimuseum Permanenten (1896) og Den National Scene (1909). Steinbrotet
var i drift på slutten av 1800-talet til eit stykke utpå 1900-talet. Drifta vart avslutta fordi steinuttaket
var ein fare for jernbanetunnelen som går like ved.
I dag er området rundt steinbrotet attgrodd med skog og sjølve bergveggen er prega av tagging.
Delar av steinbrotet er synleg ved dagens E16.
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Foto 5-28 Del av Skreien steinbrot ligg tett attmed dagens E16. Foto Svein Nord, Grind.no.

Vurdering:
Gneis frå steinbrotet har vore nytta i kjende signalbygg i Bergen. Brotet har kulturhistorisk verdi og
er med i kommunen sin kulturminneplan. Delområdet har middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM13 Vaksdal mølle
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Vaksdal mølle er verna med omsynssone H570 bevaring kulturmiljø i gjeldande KPA for Vaksdal, men
er også under vurdering som regionalt verneverdig kulturminne (Askeladden ID 230658).
Vaksdal mølle vart etablert i 1872 av forretningsmannen Gert H. Meyer og vart grunnlaget for
framveksten av Vaksdal som industristad. Frå 1883 hadde også Vossebanen stopp ved fabrikken.
Mølleanlegget var utsett for brannar både i 1890 og 1899, men etter oppføring av nye og tidsmessige
møller, auka produksjonen. På byrjinga av 1900-talet var Vaksdal mølle det største møllebruket i
Skandinavia.
Vaksdal mølle består i dag av ulike bygningar oppført til ulik tid. Den eldste delen av anlegget i dag er
teikna av arkitekt Johan Adolph Fischer, som er rekna som en av dei leiande arkitektane i Bergen på
slutten av 1800-tallet. På 1930 talet vart det reist nye kornsiloar teikna av arkitekt Leif Grung, som
var ein av dei mest aktive føregangsmennene for funksjonalismen. Grung har teikna fleire industri- og
lagerbygg i sin karriere, men den kanskje mest funksjonelle av desse var Statens kornsilo ved Vaksdal
Mølle. Kornsiloen er rekna som ein av dei mest ikoniske fabrikkbygga innafor funksjonalismen.
I tilknyting til mølla, finst òg bevarte funksjonær- og arbeidarbustadar (sjå KM14 Tettstaden Vaksdal),
i tillegg til eit intakt vasskraftverk med ei lang røyrgate ned mot fabrikken (sjå KM22 Dam og røyrgate
Vaksdal mølle).

Foto 5-29 Vaksdal mølle 1938, etter at kornsiloane var bygde. Foto Atelier KK, Universitet i Bergen.

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

64 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Foto 5-30 og 5-31: Til venstre eldre del av møllenanlegget i dag, til høgre den ikoniske kornsiloen. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Vaksdal mølle er eit historisk industrianlegg med fleire bygningar av både eldre og nyare dato, der
somme, som til dømes den ikoniske kornsiloen teikna av Leif Grung, har stor arkitekturhistorisk
verdi og er rekna som eit av industrifunksjonalismens meisterverk. Kulturhistorisk har
industrianlegget stor regional til nasjonal betydning som eit av dei største og viktigaste
mølleanlegga i landet. Verdien vert vurdert å vere stor.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM14 Tettstaden Vaksdal (vest for E16)
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygd område
Delområdet er ein tettstad med eit bygningsmiljø der store delar av bygningsmassen er knytt til
funksjonær- og arbeidarbustadar bygd opp omkring Vaksdal mølle.
Før industri- og tettstaden vart etablert var dagens Vaksdal del av innmarka til gardane Vaksdal og
Jamne, som låg på kvar sin side av Vaksdalselva. På begge gardane er det gjort førhistoriske funn som
viser at staden har stor tidsdjupne. Av dei eldste funna er ei trinnøks frå steinalderen (B5312) funnen
på Jamne, og eit flintspyd (B9105) funnen i bakken over jernbanestasjonen på Vaksdal. I følgje
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bygdeboka skal det også ha vore fleire gravrøyser både på Jamne og Vaksdal som i dag er borte. (Skre
1987: 60). Berre ein gravhaug er att, Kollhaugen (sjå KM16 Kollhaugen).
I delområdet er det fleire verneverdige bygningar. Ni hus er registrert i Askeladden som «kulturminne
under vurdering som regionalt verneverdig kulturminne». Sju av desse bygningane er arbeider- og
funksjonærbustader datert til åra kring 1920, medan eitt er eit tidlegare hotell frå 1880-åra, samt
stasjonsbygningen til jernbanen frå 1883. Det finst i tillegg ti SEFRAK-registrerte hus der fleire av
desse er tidlegare gardshus, men som i dag inngår i tettstaden. Fem av dei SEFRAK-registrerte husa er
frå før 1850 og underlagt meldeplikt etter § 25 i Kulturminnelova.
I Vaksdal kommune sin kulturminneplan (2015-2018) er bygningsmiljøet kring industrien vurdert som
verneverdig, dette gjeld møllestyrarens villa, fleire funksjonærbustadar, arbeidarbustadar nr I og II,
Synken arbeidarbustad, samt eit tømra kvernhus frå 1722.

Figur 5-7 Utsnitt frå Askeladden, Riksantikvaren sin kulturminnedatabase. Kulturminne i Vaksdal sentrum vest for E16.

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

Foto 5-32 til 5-37: Verneverdig park- og bygningsmiljø i Vaksdal. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

66 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

67 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Vurdering:
Industritettstad bygd opp omkring Vaksdal mølle der mykje av bygningsmiljøet kring fabrikken er
definert som verneverdig. Bygningane har stor arkitektur- og kulturhistorisk betydning. Det finst
også eldre bygningar knytt til den tidlegare gardsdrifta. Seinare utbygging frå etterkrigstida har
avgrensa kulturhistorisk verdi. Delområdet vert vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM15 Vaksdal kyrkje
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø
Kyrkja (Askeladden-ID 85740-1), som vart vigsla 1933, er ei langkyrkje i stein med gotiske detaljer
bygd etter teikningar av den kjende arkitekten Ole Landmark, som var knytt til «Bergensskolen» som
retning innafor arkitekturen. Byggmeister var Ingolf Eide. Kyrkje likner mykje Storetveit kyrkje i
Bergen, som også Ole Landmark teikna, og som er listeført.
Vaksdal kyrkje er i dag verna med omsynssone H570 i gjeldande KPA med følgjande føresegn:
Område merkt med H570 er område med særskilt verdi som kulturminne eller kulturmiljø. I desse
områda skal det ikkje etablerast tiltak som kan redusere opplevings- og formidlingsverdien knytt til
kulturminnet og miljøet omkring.

Foto 5-38 og 5-39: Vaksdal kyrkje. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Kyrkja har stor kulturminneverdi og er verna med omsynssone i gjeldande KPA.
Delområdet vert vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

68 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Delområde KM16 Kollhaugen
Kulturminne, registreringskategori: Andre kulturmiljø
Den automatisk freda gravhaugen Kollhaugen (Askeladden ID 25651), datert til jernalder, ligg sentralt
i Vaksdal sentrum. Haugen er 15 meter i diameter og opptil 1 meter høg, og bygd av sand og jord.
Den låg opphavleg på kanten av innmarka til garden Jamne, godt synleg, også frå sjøen.
Under andre verdskrig vart Kollhaugen nytta som tysk skytestilling, noko som kan forklare kvifor
haugen er «avflata» på toppen. I dag er området på nord- og austsida av gravhaugen utbygd, men
mot S-SV, der det er bratt, er landskapet meir intakt.
Like nedfor Kollhaugen låg Torkjelshaugen (Askeladden ID 106692), som vart fjerna på 1980-talet.
Desse to haugane viser at Jamne må ha vore ein sentral gard i yngre jernalder. Dei var også plasserte
slik at dei var godt synlege frå sjøen, noko som gav signaler til dei som kom sjøvegen.
I dag er Kollhaugen heilt tilvaksen med gras, men er likevel godt synleg frå store delar av Vaksdal
sentrum.
Vurdering:
Kulturminne med stor kulturhistorisk og identitetsskapande verdi, og ei viktig kjelde til
busetnadshistoria til området. Delområdet vert vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM17 Vaksdal stasjon
Kulturmiljø, registreringskategori Teknisk industrielle kulturmiljø
Vaksdal stasjon (Askeladden ID 231419) vart oppretta som Vaksdal stoppestad då Vossebanen vart
sett i drift i 1883. I 1910 vart stoppestaden oppgradert til stasjon. Etter 1979 har ikkje stasjonen vore
betent. Stasjonen ligg på Jamne, like attmed Vaksdal mølle.
Stasjonsbygningen er teikna av Georg Anton Bull, som var ein av landets første jernbanearkitektar og
ein av dei leiande arkitektar i samtida. Bull teikna hovudsakleg stasjonsbygg i sveitsarstil, slik som
Vaksdal stasjon. I 1903 vart huset påbygd med godshus, og enno ein gang i 1951.
Vaksdal stasjon er i dag verna med omsynssone H570 i gjeldande KPA med følgjande føresegn:
Område merkt med H570 er område med særskilt verdi som kulturminne eller kulturmiljø. I desse
områda skal det ikkje etablerast tiltak som kan redusere opplevings- og formidlingsverdien knytt til
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kulturminnet og miljøet omkring. I følgje opplysningar i Askeladden er bygningen «Under vurdering
som regionalt verneverdig kulturminne».

Foto 5-40: Vaksdal stasjon. Foto www.kulurminnesøk.no

Vurdering:
Bygningsmiljø med stor arkitekturhistorisk betydning. Delområdet vert vurdert å ha stor
kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM18 Vaksdal aust (aust for E16)
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde områder
Delområdet ligg aust for E16 og er eit utkantområde i tettstaden Vaksdal. Kulturmiljøet er primært
eit bustadområde, men her er også noko småindustri, barnehage, idrettsplass og kyrkjegard.
I kulturmiljøet er det fire SEFRAK-registrerte hus (1251-103-03, 04, 08 og 014), alle ligg langs gata
Brualeitet. To av dei er frå før 1850, og er såleis underlagt meldeplikt etter § 25 i kulturminnelova.
Dette gjeld eit bustadhus lengst vest i kulturmiljøet (1251-0103-008), og eit bustadhus like attmed
brua (1251-0103-004). I sistnemnde skal det ha vore meieri. Begge husa er ein god del ombygd og lite
autentiske. Dei to siste SEFRAK-registrerte bygningane ligg nær gardstunet ved Nyegarden (sjå KM19
Nygarden), og er datert til siste del av 1800-talet. Ved Tveitane og i Krekane er det også eldre
bygningar, men truleg frå etter 1900. Mange av dei har kulturhistorisk verdi og er gode døme
arbeidarbustader frå første del av 1900-talet.
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Historisk sett var dette området del av utmarka til garden Vaksdal, men sist på 1800-talet vart det
oppretta tre gardsbruk her, Nygarden, Krekane og Tveitane. Tidleg på 1900-talet vart det utlagd fleire
og fleire bustadtomter her til fabrikkarbeidarar, og snart vart også dette området del av tettstaden.
Det er gjort funn av automatisk freda kulturminne i delområdet. På Tveitane vart det i 2012 utført ei
større arkeologisk utgraving der det vart gjort fleire funn som gav eit tydeleg prov på at området var
busett i jernalderen (sjå Askeladden ID 138090-1-3).
I elva ved Brualeitet hadde Vaksdal-garden tre kvernhus, samt ei vadmålsstampe. Det er ukjent om
det er spor att etter desse bygningane. Gjennom området går også røyrgata med vatn frå demningen
og ned til fabrikken (sjå KM22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle).
Skriftlege kjelder fortel at det frå gammalt av gjekk ein gammal ferdsleveg mellom Sørfjorden og
gardane lengre austover i dalen og vidare til fjells. Denne må ha låge omlag slik dagens veg,
Brualeitet, gjer. Namnet Brualeitet viser til staden der vegen kryssa på bru over Vaksdalselva.

Foto 5-41 Hus i Botnavegen og delar av Brualeitet. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Bygningsmiljøet inneheld einskilde bygg med lokalhistorisk interesse, som arbeidarbustader frå
første del av 1900-talet. Storparten av bygningsmiljøet er etterkrigsbygg med meir avgrensa
historisk verdi, noko som trekk ned den totale verdien. Totalt vert kulturmiljøet vurdert å ha noko
verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM19 Nygarden (ved Brualeitet)
Kulturmiljø, registreringskategori Gardsmiljø
Bruket Nygarden (bnr. 16) på garden Vaksdal ligg på sørsida av Vaksdalselva ved Brualeitet. Både
våningshuset (1251-0103-001) og løa (1251-0103-002) på garden er registrert i SEFRAK, begge datert
til 1890-åra, men har eldre bygningsdelar som vart flytta hit, som tømmerkjerne og grindverk. Løa er
delvis brakekledd. Husa er også registrert i Kulturminneregistrering Vaksdal kommune 2012.
Opphavleg var dette området del av utmarka til Vaksdal, men vart utover på 1800-talet rydda og
omgjort til innmark. Kring 1890 flytta bruk 16 hit frå fellestunet, og vart kalla Nygarden.

Foto 5-42 og 5-43 Nyegarden ved Brualeitet. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen

Vurdering:
Bygningsmiljøet utgjer eit heilskapleg gardstun med tilhøyrande kulturlandskap. Bygningane er eit
godt døme på lokal, tradisjonell byggeskikk frå tida kring utskiftingane. Detaljar som
brakekledning, som var vanleg tidlegare, er i dag sjeldan å oppleve. Kulturlandskapet har stor grad
av lesbarheit. Bygningsmiljøet har stor lokal verdi og er med i kommunen sin kulturminneplan.
Kulturmiljøet er vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM20 Vaksdal gravplass
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø
Vaksdal gravplass på Tveitane vart teken i bruk i 1911. Gravplassen ligg eit godt stykke frå kyrkja i
Vaksdal, som først vart reist i 1933. Den eldste delen av kyrkjegarden er omgitt av steingard i tørrmur
med inngang gjennom eit porthus med klokketårn. Kyrkjegarden er seinare utvida nord- og austover,
men delar av den gamle muren står framleis. Klokketårnet har ein tilnærma kvadratisk grunnflate og
er rest i bindingsverk med liggjande panel. Gravplassen er omtala i Norges kirker.

Foto 5-44 Vestmuren og port med klokketårn på gravplassen. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Gravplassen har stor lokal verdi og har tidstypiske arkitektoniske kvalitetar. Kulturmiljøet er
vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

73 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Delområde KM21 Tolås
Kulturmiljø, reistreringskategori Gardsmiljø
Delområdet er eit gardsmiljø frå nyare tid. Bruket Tolås ligg på ei moreneterrasse inst i Vaksdalen og
vart utskilt frå garden Vaksdal i 1900-1901. Bruket har ikkje vore del av fellestunet. Området ved
Tolås var før 1900 del av utmarka til Vaksdal.
Det finst ingen kjende kulturminne på bruket. Bygningane er ikkje registrert i SEFRAK. I følgje Norske
gardsbruk er våningshuset og løa bygde i 1901, og ombygde på 1950-talet.

Foto 5-45 Tolås 1964, foto Norske gardsbruk.

Vurdering:
Gardsmiljø frå nyare tid som viser eit typisk nyryddingsbruk i utkanten av hovudgarden. Har noko
kulturhistorisk interesse som eksempel på ei utvikling som var vanleg den tida, men bygningane
har avgrensa historisk verdi. Kulturlandskapet kring bruket har lesbarheit. Delområdet har noko
kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle
Kulturmiljø, registreringskategori Teknisk industrielt kulturminne
Delområdet, som har ein funksjonell og kulturhistorisk samanheng med Vaksdal mølle, er eit teknisk
anlegg som består av ein inntaksdam med stemme i naturstein og ei røyrgate med trykkvatn frå
stemma og ned til fabrikken. Anlegget vart bygd i 1890-åra.
Dammen ligg på sørsida av Sædalsvegen, og fungerer som inntaksdam for vassrøyret. Vatnet førast
herifrå gjennom eit røyr til fabrikkområdet.
Røyrgata er godt synleg gjennom dalen og kviler på høge støttekar bygd av tørrmur. Røyrgata ligg i ei
mest mogleg bein line og kryssar over køyrevegen to stader – ved Tolås og i svingen like nord for
Brualeitet, der den kryssar elva (sjå foto). Vidare ligg den på baksida (sørsida) av garden Nygarden og
husa i bustadfeltet langs Brualeitet.
Under bygginga av dammen måtte gamlevegen opp til Sædalen utbetrast til køyreveg. Ved dammen
måtte den nye vegen leggjast høgare opp i terrenget, då gamlevegen vart liggjande under vassflata.
Ein kan framleis sjå deler av den gamle vegen nede i stemma.

Foto 5-46 Røyrgata kryssar Sedalsvegen nær Tolås. Foto Jan Adriansen, Sweco.
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Foto 5-47 Røyrleidninga kring 1900. Mellom Tolås og Brualeitet der den kryssar Vaksdalselva. Foto ukjent.

Vurdering:
Vasskrafta var premiss for utbygginga av Vaksdal mølle i siste del av 1800-talet, og delområdet står
i ein viktig kontekst til det verneverdige fabrikkmiljøet i Vaksdal. Delområdet er eit godt døme på
ein teknologisk utvikling som fekk stor betydning for både fjordbygdene og Noreg som
industrinasjon, og var ein premiss for industrireisinga i Vaksdal. Både dammen og røyrgata ligg
svært synleg til, har autentiske kvalitetar og stor lesbarheit. Delområdet har stor kulturhistorisk
verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM23 Sædalen
Kulturmiljø, registreringskategori Gardsmiljø
Delområdet er eit gardsmiljø med kringliggande kulturlandskap. Her er i dag sju SEFRAK-registrerte
bygningar (1251-103-06, 07, 09, 010, 011, 012 og 013) der fem av dei datert til før 1850, og to
hoppbakkar som er verna med omsynssone H570 i gjeldande KPA. Det er elles mange eldre
kulturspor i innmarka, som steingardar, bøgard, flommur av naturstein i elva, bakkemurar, tuntre,
med meir. Garden hadde kvernhus inst i dalen ved Kvernhusfossen. Det er uvisst om det finst noko
att etter det.
Sædalen tyder «dalen der setra ligg», og etter tradisjonen skal Sædalen opphavleg ha vore støl til
Vaksdal. Truleg vart garden teken opp så tidleg som i vikingtid. Det er ikkje kjent nokre automatisk
freda kulturminne innanfor kulturmiljøet, men i både bygdeboka og andre skriftlege kjelder er det
omtalt ein gravhaug, Kjempehaugen, ved husa i Myra. Denne er ikkje kartlagt eller undersøkt av
arkeologar. Haugen er skildra som ein flat haug med kant av stein rundt. Det er uvisst om den finst
framleis.
Innmarka er i nyare tid mykje omforma til moderne jordbruksdrift, og potensialet for å gjere funn av
automatisk freda kulturminne her er vurdert til å vere liten. Men i utkanten av innmarka er det større
potensiale, då området her er mindre påverka. Særleg gjeld dette området mellom tuna og bøgarden
nord for elva. I 1900 vart det halde utskifting på garden. Fellestunet låg på nordsida av elva, og etter
utskiftingane vart bruka spreidde på begge sider av elva.
Ved Synsvoll er det to hoppbakkar bygd i tørrmur (Hoppbakke 1 og 2, Vaksdal kommune).
Hoppbakkane er i dag verna med omsynssone H570 i gjeldande KPA med følgjande føresegn: Område
merkt med H570 er område med særskilt verdi som kulturminne eller kulturmiljø. I desse områda skal
det ikkje etablerast tiltak som kan redusere opplevings- og formidlingsverdien knytt til kulturminnet
og miljøet omkring.

Foto 5-48 og 5-49: Del av kulturlandskap og gardsbruk i Sædal. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Foto 5-50: Oppmura hoppbakke ved Synsvoll. Foto Anita Vik, (Kulturminneregistreringar i Vaksdal kommune 2012)

Vurdering:
Gardsmiljø med fleire SEFRAK-registrerte bygningar der einskildbygningar framleis har autentiske
kvalitetar, fem av dei med høg alder. Delområdet inneheld fleire jordbrukshistoriske spor, som til
dømes tuntre, steingardar og bakkemurar. To hoppbakkar verna med angitt omsynssone H570
bevaring kulturmiljø i kommuneplanen. Totalt vert delområdet vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-8 Kart over KM1 og KM24-KM26 i Boge. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM24 Indre og Ytre Boge
Kulturmiljønivå, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet femner om gardane Indre og Ytre Boge (gnr. 12 og 13 i Vaksdal kommune).
Her er det er totalt seksten hus som er registrert i SEFRAK, og ni av dei er eldre enn 1850. I
kommunen sin kulturminneplan er det med ei eldre løe med brakekledning og løypestreng på Ytre
Boge i lista «Spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller verna».
Det er ingen kjende automatisk freda kulturminne på garden, men i 1956 vart det er gjort funn av ein
klebersteinsgryte i ei hustuft. Indre og Ytre Boge var opphavleg ein gard, men vart delt i to i
mellomalderen eller tidlegare. Boge-elva, som renn frå Boge-vatnet vestover mot Sørfjorden, er
grense mellom dei to gardane. Namnet Boge kjem av at Sørfjorden går inn i ei stor bukt her, og
denne bogen har gjeve garden namn.
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Det eldste tunet på Ytre Boge låg truleg på same staden som bnr. 1 no har husa sine. I 1756 vart Ytre
Boge herja av brann og alle husa i tunet brann ned. Det er ein gammal kløvveg mellom Boge og dei
øvste gardane i Samnanger, som hadde «byvegen» sin via Boge. Bøndene frå Samnanger drog byen
kvar vår og haust med smør og kjøt, og lånte båtar på Boge. Vegen er ikkje undersøkt.
Heilt fram til Vossebanen kom i 1883 var fjorden det viktigaste vegsambandet for Boge. Vossebanen
gav gardane tettare samband med marknaden i byen, men tok også mykje grunn både på innmarka
og utmarka. I 1891 vart Boge Mølle grunnlagt (sjå KM25 Boge mølle) og mange av arbeidarane ved
mylna busette seg på Indre-Boge, som vart ein liten tettstad med fleire hus for arbeidarane ved
mylna. Mylna var i drift til 1960, då ho brann.

Figur 5-9 Utsnitt frå Askeladden som visar SEFRAK-registrerte bygningar i Boge.
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Foto 5-51 Boge sett frå sjøen. Foto Rambøll/Sweco.

Vurdering:
I delområdet er det ei blanding av eldre gardstun og nyare bustadhus. Her er fleire eldre einskildbygningar knytt til gardstuna med kulturhistorisk interesse og verneverdi. Jordbrukslandskapet er
godt lestbart lengst aust på garden. Delområdet vert vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM25 Boge mølle
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Delområdet er eit kulturmiljø med sjøbu, grunnmurar etter siloar, ruin etter kraftverk og kai etter
den tidlegare mølla på Ytre Boge. Mølleområdet er registrert som kulturminne i Vaksdal kommune
sin kulturminneregistrering, men ikkje underlagt vern. Ruinen etter kraftverket er registrert i SEFRAK
(1251-102-006).
Boge Mølle (bnr. 62) blei grunnlagt i 1891, same året som vassrettane til Bogeelva vart kjøpt av Hans
Peder Nilsen. Den første mølla vart råka av brann i 1904, men vart bygd oppatt. Etter dette var den i
drift fram til 1960, då den brann på ny. (Skre 1981: 438).
Mølledrifta gjorde at det vaks fram ein liten tettstad på Boge. I 1960, då mølla brann, arbeidde det 20
personar her. Det meste vart totalskadd, men lagerbygninga vart redda. Siloane stod att i mange år.
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Det som står att etter mølla i dag er sjøbua, som er eit fire etasjar høgt hus som opphavleg var
pakkhus (lager) til mølla. Sjøbua er i god stand og er delvis i bruk som bustad. Siloane vart reve ned
på 1970-tallet, men det finst noko bygningsrestar att etter dei. Det står også att restar etter
kraftverket. Elles er også kaien og kaifronten intakt.

Foto 5-52 og 5-53: Øvst mølleanlegget før brannen. Ndst dagens situasjon med sjøbu og kai. Foto SVV.

Vurdering:
Delområdet har historieforteljande kvalitetar etter ei verksemd som transformerte Boge til ein
fabrikkstad. Men kulturmiljøet er ganske redusert etter brann, og har liten lesbarheit i dag. Sjøbua
og kaien står att, og sjøbua er ein av dei mest spesielle bygningane på Boge, godt synleg frå lange
avstandar. Bygningen har lokalhistorisk verdi og registrert i Vaksdal kommune sin
kulturminneplan. På grunn av sjøbua vert delområdet vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM26 Langhelle
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Av kulturminne finst her seks SEFRAK-registrerte bygningar, alle datert før 1850. Dette gjeld fem
bustadhus og ei løe. Det er også ruinar att etter tre kvernhus og ein vårflor i tørrmur. Det er også
registrert ei kalkgrotte på garden (kjelde: Kulturminneregistrering i Vaksdal kommune, 2012.
(Kalkgruve reg.nr 1251/1077). Grotta, som vert kalla Glomhola, var i drift på 1920-talet, og er ca. 20
meter djup. Utanfor skal det vere restar etter taubane og skinnegangar (Klyve 2007: 59). I
Kulturminneplan for Vaksdal (2015-2018) er den gamle ferdslevegen mellom Langhelle og til
Fitjavatnet i Samnanger med i lista «Spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller
verna».
Det er ikkje gjort funn av fornminne på garden. Langhelle er rekna å vere blant dei yngste gardane på
sørsida av Sørfjorden, truleg busett først i mellomalder. Det er den lange og smale innmarka som ligg
til grunn for gardsnamnet. Siste lekken i namnet, helle, er eit inkjekjønnsord som tyder fallande
terreng. Det gamle fellestunet låg om lag der bruk 6 ligg i dag. Det var utskifting på garden i 1923.
Garden har båtstø og fleire naust ved Nauststallen. Det var også laksegilje/sitjenot ved Langhelle
(Anon 1902), uvisst om det finst spor att.

Foto 5-54 Langhelleneset. Her ligg det fleire naust. Foto Sweco/Rambøll.
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Foto 5-55 og 5-56: Detaljar av naust ved
Nauststallen.. Foto Sweco/Rambøll.

Vurdering:
Bygningsmiljø med fleire SEFRAK-registrerte hus med tradisjonsbasert byggjeskikk datert til før
1850. I delområdet er det også ei kalkgrotte med lokalhistorisk verdi, og eldre ferdsleveg til
Samnanger. Ved sjøen ligg fleire naust, og her har det også vore laksegilje. Delområdet har middels
kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-10 Kart over KM1 og KM24-KM26 i Trengereid. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM27 Tettstaden Trengereid
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygd område
Tettstaden Trengereid har vakse fram etter at Vossebanen kom i 1883 og etter opprettinga av
Trengereid fabrikker i 1895. I det kuperte og tronge landskapet utvikla tettstaden seg først nede ved
sjøen, kring jernbanestasjonen, fabrikken og kaia. Med fabrikken kom det også arbeidarbustader,
mellom anna trehus i fleire etasjar, og med urban karakter.
Husa på Trengereid er ikkje SEFRAK-registrert (området er ikkje registrert), sjølv om fleire av dei er
bygd før 1900. Byantikvaren i Bergen har laga eit kulturminnegrunnlag for Trengereid
(Kulturminnegrunnlag for deler av Trengereid, Risnes mm. 2019). Opplysningane under er hente
derifrå.
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Industrisamfunnet på Trengereid vart skapt av gründeren Johan Jebsen, som kjøpte rettane til
Skulstadelva på Trengereid og bygde fabrikk ved fjorden. Fabrikken var ein av dei store norske
produsentane av lisser, band, snorer og strikk. Drifta haldt fram i vel hundre år, og etter at den vart
nedlagd i 1987 er fleire arbeidarbustader og delar av fabrikkbygningane rivne.
På grunn av kraftstasjonen til fabrikken var Trengereid ein av dei første lokalsamfunna med innlagd
straum i området. Trengereid har hatt barneskule heilt frå 1896. Her finst òg eit forsamlingshus, eit
bedehuskapell (frå 1963), samt ei annekskyrkje.

Foto 5-57: Trengereid 1963. Foto Widerøe.

Vurdering:
Sentrumsstrukturen med fabrikkbygningar, vegar, kaier og bustader knytt til industrien er
identitetsskapande element med arkitektoniske særtrekk. Kulturmiljøet har stor
historieforteljande verdi, men bygningsmiljøet er noko redusert då fleire arbeidarbustader er rivne
og andre er prega av ombyggingar og forfall. Kulturmiljøet er vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM28 Trengereid stasjon
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Delområdet er eit kulturmiljø med stasjonsbygning, godshus og perrong. Trengereid stasjon blei
oppretta i 1883 som Trengereid stoppestad på Vossebanen. Rundt 1910 vart stoppestaden
oppgradert til stasjon. Stasjonen var betjent fram til 1979.
Trengereid stasjon er i «Verneplan for jernbanebygninger» (1993) anbefalt verna. Det er også angitt
omsynssone H570_4 Bevaring kulturmiljø i KPA Bergen 2018 over stasjonsområdet.
Stasjonsbygningen på Trengereid er bygd etter Balthazar Langes typeteikningar frå 1879. Stasjonen i
sveitsarstil blei oppført i 1883, med ein enkel rektangulær bygningskropp i ein og ein halv etasje og
med saltak. Her var innreia leilegheit for stasjonsmeister og hybel for telegrafist i tillegg til venterom
for dei reisande. Bygningen hadde takutstikk over perrongen og fine lauvsagband i mønet. Desse vart
fjerna i tida kring første verdskrig. Godshuset vart oppført i 1925. Stasjonen er i dag ein av dei mest
autentiske av Lange sine reviderte bygningar frå perioden 1904-08.

Foto 5-58 Trengereid stasjon. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Stasjonen er ein av Vossebanens mest autentiske stasjonsbygningar og er føreslege verna.
Kulturmiljøet har stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM29 Trengereid gard
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet, Trengereid (gnr. 271 i Bergen kommune), er eit gardsmiljø med kringliggande
kulturlandskap. Namnet Trengereid er tolka som «eidet som går gjennom ei innsnevring». Her
mellom Samnangerfjorden og Sørfjorden er Bergenshalvøya på sitt smalaste, og på begge sider ligg
ein Trengereid-gard.
Det er ikkje registrert arkeologiske kulturminne på garden, men historikarar meiner Trengereid er
teken opp i vikingtida. Garden er mellom dei minste gardane langs Sørfjorden, og det er berre to bruk
her. Då det vart halde utskifting i 1834 vart innmarka i to parter langs den gamle ferdslevegen opp frå
sjøen. Frå tunet gjekk det geil opp til utmarka. Det er uvisst om det finst noko att etter denne.
Det er ikkje utført SEFRAK-registreringar i dette området, og alderen på dei eldste bygningane er
ukjent. Historiske foto syner at bygningsmiljøet på garden er mykje endra i nyare tid. Men det finst
framleis nokre eldre hus på garden, som våningshus og løe. Det finst også ulike kulturhistoriske spor
etter i landskapet kring tunet, som til dømes bakkemurer og tørrmura bekkelaup. Innmarka er
framleis skjøtta, og jordbrukshistoria er godt lesbar. Her er det att ein del av den gamle gardsvegen
ned til sjøen.

Foto 5-59 Garden Trengereid ligg midt i bildet med innmarka nedfor. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Byantikvaren i Bergen har i Kulturminnegrunnlag for deler av Trengereid, Risnes mm (2019) vurdert
garden Trengereid (og Risnes) slik: Som bygningstype har jordbruksbygninger som lemstover og
grindbygg i seg selv høy antikvarisk verdi. Videre inneholder gårdsstrukturen i undersøkelsesområdet
elementer fra både før og etter utskiftningen på 1800-tallet. De gjenværende jordbruksbygningene og
tunene er viktige kulturhistoriske faktorer for å forstå områdets tradisjonsrike jordbrukshistorie.
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Tunene med bebyggelse og strukturer knyttet til gårdsdriften har høy antikvarisk verdi, og bør
bevares.
Vurdering:
Bygningsmiljøet er ei blanding av gamalt og nytt, men har einskildobjekt med lokalhistorisk
interesse og verneverdi. Tuna med bygningar og strukturer knytt til gardsdrifta har høg antikvarisk
verdi. Kulturmiljøet har historieforteljande verdi og er viktige faktorar for å forstå området sine
lange historiske tradisjonar. Kulturmiljøet vert vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM30 Hardangervegen ved Trengereid og Trengereiddalen
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Vegen mellom Trengereid stasjon og Samnanger stod ferdig i 1885. Seinare vart den bygd vidare over
Kvamskogen og til Hardanger, noko som er årsaka til at den vart kalla Hardangervegen. Frå stasjonen
og opp bakkane gjennom Trengereid er vegen bygd i store sløyfer. Her er det vegmurar,
stabbesteinar og tørrmurte stikkrenner. Vegen er broten av E16 i Trengereidkrysset, men aust for
vegkrysset finst det delar att, til dømes sløyfa kring tunellen som vert nytta som sykkelveg i dag. Også
lenger oppe i Trengereiddalen, der dalen er på det smalaste, finst det att ei sløyfe på vel 100 meter,
samt ei lita bru.
Hardangervegen vart bygd for å gje jernbanen ved Trengereid eit vidare oppland og eit større
trafikkgrunnlag. Vegen vart snart ein turistattraksjon. Utlendingar kom med toget frå Bergen til
Trengereid og reiste til Tysse i karjol, - seinare med bil til Nordheimsund og Sandven hotell, før dei
returnerte med dampskip til Bergen. Dette var den første «rundreisa» som vart marknadsført, og
som bidrog til å sette Bergen og Hardanger på turistkartet (kjelde: Landsverneplan for jernbanen).
I 1908 vart det gjort vedtak om veg mellom Tunes og Trengereid, men den stod ikkje ferdig før 1932.
Denne vegen var eit stort vegprosjekt i si tid, og mykje av arbeidet vart utført som naudsarbeid i
mellomkrigsåra. Med denne vegen var eit stort regionalt vegnett opna heilt frå Arna til Hardanger.
Vegen er ikkje underlagt vern, men har verneverdi. Byantikvaren i Bergen har i Kulturminnegrunnlag
for deler av Trengereid, Risnes mm (2019) vurdert Hardangervegen slik: «Trengereidsvingane,
Trengereidbrekka, Risnesveien og den gamle Hardangervegen er veifar som er bygd i bratt og ulendt
terreng. Det er bevarte stabbesteiner langs Trengereidbrekka, og det er bevarte bruer,
fundamenteringsmurer og forstøtningsmurer langs veifarene. Veiene er å betrakte som
kommunikasjonshistoriske kulturminne. Strukturer som murer, broer og stabbesteiner bør bevares.»
.
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Foto 5-60 og 5-61: Støttemurar og stabbesteinar i Trengereidsvingane og Trengereidbrekka. Foto Byantikvaren i Bergen, 2019.

Foto 5-62 og 5-63 Til venstre bilete frå 1885. Foto Knud Knudsen, UiB. Til høgre steinbru i Trengereiddalen. Foto Jan Adriansen, Sweco.

Vurdering:
Hardangervegen har verneverdi som eit viktig samferdslekulturminne. Vegen er bygd for hand med
tradisjonelle byggjemetaodar, og mange opphavlege element er framleis synlege. Kulturmiljøet er
vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM31 Krigsminne – Støttepunkt Trengereid
Kulturmiljø, registreringskategori Forsvarsanlegg
«Støttepunkt Trengereid» (Askeladden ID 212719) er eit krigsminne frå andre verdskrig med fleire
tunnelanlegg, gangveg, løpegrav, skytestilling og platå for kanon.
Krigsminnet er lokalisert mellom Trengereidbrekka og Risnesvegen. Bakgrunnen for plasseringa her
var at Trengereid var eit strategisk område for både veg og jernbane, og frå støttepunktet var det full
utsikt - og dermed kontroll - over Hardangervegen og Vossebanen, samt delar av Sørfjorden. I april
1940 blei Trengereid eit viktig samlingspunkt for tyskaranes offensiv mot Voss, både langs jernbanen,
Sørfjorden og langs Hardangervegen.
Byantikvaren i Bergen har i Kulturminnegrunnlag for deler av Trengereid, Risnes mm (2019) vurdert
krigsminnet i Trengereid slik: Krigsminner i og utenfor undersøkelsesområdet viser at Trengereid var
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et strategisk viktig område under den tyske okkupasjonen. Krigsminnene er ofte fragmenterte og godt
skjult. Kartlegging og registrering av gjenværende krigsminner er viktig for å beskytte kildetilfang, og
for å sikre fremtidige generasjoners forståelse av okkupasjonshistorien. Krigsminnene på Trengereid
har klar verneverdi, og er registrert inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden med ID.
212719-(1-6).

Foto 5-64 Området der krigsminna er. Foto Byantikvaren i Bergen.

Foto 5-65 og 5-66 Tunnelanlegg og gangveg til venstre, skytestilling til høgre. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Krigsminnet har høg verneverdi og er ei viktig kjelde til å forstå okkupasjonshistoria, både som ei
regional og nasjonal hending, men også som del av ei større internasjonal hending. Anlegget er eit
viktig historieforteljande element, men er noko fragmentert og utilgjengeleg. Kulturmiljøet er
vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM32 Skulstad Søre, «Kråni»
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet er eit gardsmiljø (gnr. 270), Skulstad (Søre Skulstad), også kalla «Kråni», i Bergen
kommune. Det er ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne på Skulstad, og det er heller ikkje
utført SEFRAK-registreringar i området. Men ut frå opplysningar i Norske gardsbruk var det i 1964
hus frå første halvdel av 1800-talet på Søre Skulstad. I følgje bygdeboka skal det ha budd folk i
«Kråni» frå 1700-talet.
Gardsnamnet er sett saman av eit personnamn, Skule, og -stad, der siste del av namnet peiker på at
garden vart teken opp i vikingtida. Garden er ein av få gardar langs Sørfjorden som ikkje har sjøline,
og er også ein av dei minste i området. Det er to gardstun på Skulstad. Hovudgarden, Nordre
Skulstad, ligg vel ein kilometer nordover frå Søre-Skulstad.

Foto 5-67 Skråfoto frå Kråni. Foto Gule sider.

Vurdering:
Delområdet har eit bygningsmiljø med nokre få hus av historisk interesse. Kring tunet er det fleire
mindre jordbruksrelaterte kulturspor, og jordbrukshistoria har lesbarheit. Delområdet har middels
verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

92 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Delområde KM33 Gruve, Trengereiddalen
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
I Trengereiddalen er det ein tunnel etter eit forsøk med å finne ei drivverdige kalkåre. Tunnelen er
ikkje særleg djup etter som det viste seg ikkje å innehalde lønnsame funn. Forsøket skal ha skjedd før
krigen 1940, og var truleg del av Risnes kalkgruver.

Foto 5-68 Gruvetunnel i Trengereiddalen. Foto Jan Adriansen, Sweco.

Vurdering:
Delområdet må sjåast i samanheng med Risnes kalkgruver, og viser utbreiinga denne verksemda
hadde. Delområdet har lokal betydning, og vert vurdert å ha noko kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM34 Øyjorda – Trengereiddalen - Gamlestølen
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturminne i utmark
Etter skriftlege kjelder skal det ha låge ein gard her i mellomalderen. Øyjorda eller Birkås, som garden
heitte, vart lagt aude etter Svartedauden og aldri teken opp att. Det har vore usikkert kvar
mellomaldergardstunet låg, men flatene i området der Gullbotn leirstad ligg i dag har vore peika på
som ein mogleg plass. Vatnet her heiter også Øyjordsvatnet.
Etter mellomalderen har eigedommen låge under prestebolet i Haus, som nytta området som støl.
Truleg låg stølen i det området som i dag heiter Gamlestølen. (Bygdebok for Arna 1999:111).
Området har eige matrikkelnummer, og heiter i dag Trengereiddalen. På 1700-talet vart det teke opp
tre plassar i området. Dei som busette seg her var husmenn under prestegarden.
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Det er ingen registrerte kulturminne på bruka i Trengereiddalen, men området har heller ikkje vore
SEFRAK-registrert og kunnskapsgrunnlaget er noko mangelfullt. Inntrykket etter synfaring er at det
ikkje er store kulturminneverdiar i området, men eit tydleg og lesbart jordbrukslandskap, som er i
ferd med å gro att. Ved Kvernfossen på veg mot Gamlestølen ligg det restar etter eit kvernhus.
Gjennom området har det i lang tid gått viktige ferdsles- og handelsvegar, både sørover mot
Trengereid og Samnanger, men også aust-vest. Sistnemnde var ein mykje brukt veg for folk frå
Vossetraktene som skulle med levande dyr til byen. Vegen herifrå, frå området ved Gullbotn, gjekk
over fjellet til Unneland i Arna og derifrå gjekk kortaste vegen over Borgaskaret til byen. Vegen er
dokumentert og skildra i rapporten Byveier i Bergen – Gullfjellet av Helge Titland (2019).

Figur 5-11 Utsnitt av kart frå 1790 som syner vegar/kløvvegar i Trengereiddalen. Kartverket. (henta frå Titland, 2019)

Vurdering:
Området har kulturhistorisk interesse ut frå historiske kjelder, segn og stadnamn. Det har ikkje
vore utført kulturhistoriske registreringar i området, og vurderingane er difor usikre. Området vert
vurdert å ha noko verdi (NB: usikkert vurdering).
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-12 Kart over KM1 og KM24-KM26 i Trengereid. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM35 Risnes kalkgruver
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Risnes Kalksteinsbrudd A/S vart skipa like etter første verdskrig, og utvinninga kom i gang frå 1920.
Etter 1930 skifta firmaet namn til Risneskalk A/S, og i åra etter vart bedrifta til ein av Nordens største
leverandørar av industri- og bygningskalk.
Utvinninga av kalk på Risnes heldt fram til 1986. Kalkverket ga på det meste arbeid til ca. 70 mann, og
kring gruvedrifta etablerte det seg eit industrisamfunn der det tidlegare berre hadde vore gardsdrift.
I starten vart arbeidarane innlosjerte i brakker, men etter kvart vart det bygd permanente bustader.
Gruvegangane er opp mot 200 meter lange, og under arbeidet vart dei opplyste av karbidlamper.
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Kalkstein vart frakta ut på skinnegåande vogner, for så å bli frakta med taubane ned til sjølve
kalkverket, som låg i skråninga ned mot sjøen. På vegen ned mot sjøen vart kalksteinen ført gjennom
ulike prosessar som foredla kalken. Kalken vart frakta frå Risnes med båtar.

Foto 5-69 Risnes om lag 1930. Seinare vart anlegget ombygd. Det store bustaden i forkant er riven, men den mindre bak står framleis.
Foto: KK/ UIB, Billedsamlingen.

Vurdering:
Byantikvaren i Bergen har i Kulturminnegrunnlag for deler av Trengereid, Risnes mm (2019) vurdert
kulturmiljøet på Risnes slik: Restene etter kalkverket på Risnes forteller om en aktivitet som fikk
store konsekvenser for nærområdet, og som tilførte det norske markedet, og i en periode også det
svenske, en vesentlig andel kalk. Anlegget på Risnes er den eneste formen for storstilt gruvedrift i
Bergen. Spora etter kalkverket, gruvegangane og bygningane på Risnes er viktige kulturminne som
bør ivaretas». Delområdet vert vurdert å ha stor kulturminneverdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM36 Romslo
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet er eit gardsmiljø med eldre bygningar som lemstover og grindløer, inkludert
jordbrukslandskap ikring med fleire kulturspor. Diverre har det ikkje vore utført SEFRAKregistreringar langs Skuggestranda, difor er kunnskapsgrunnlaget om dei eldre husa mangelfullt. Det
er mange eldre bygningar på Romslo, mellom anna fleire lemstover som framleis har ganske
autentisk uttrykk. Noko av det spesielle på garden er fire grindløer som er registrert i Askeladden
(Askeladden ID 191520, 191640, 201621 og 211636). Dette er tidstypiske løer frå kring 1900, men
alle har grindverk som er mykje eldre, faktisk er grindverket datert til åra 1500-1700.
Romslo er ein av dei eldste gardane langs Skuggestranda (området frå Garnes til Trengereid). Det
opphavlege gardsveldet til Romslo må ha inkludert fleire av gardane som ligg langs Skuggestranda i
dag. Trass høg alder er det ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne på Romslo. I topografisk
arkiv i Bergen museum er det melding og at det er eit berg på garden med mogleg ristningar på ein
bergflate. Og eit namn i åkeren, Døso, kan tyde «samankasta steindunge», eit omgrep som også har
vore brukt på område der det har vore gravhaugar. Men uvisst om dette er undersøkt av arkeologar.
Garden har eit kulturlandskap med mange kulturspor, som bøgard, bakkelad og bakkemurar. Frå den
gamle tunstaden gjekk det geil opp i utmarka, uvisst kva som er att av denne.
Romslo var postbondegard og førte posten langs Postvegen til Christiania, som på dette strekket, frå
Garnes til Stanghelle, gjekk sjøvegen. Romslo må ha hatt naust knytt til denne aktiviteten, men uvisst
kva som er att.

Foto 5-70 Flyfoto frå 1963 av delar av Romslo. Foto Widerøes flyselskap, UiB, ubb-w-f-109408.

Vurdering:
Bygningsmiljøet har mange eldre hus med tradisjonell byggjeskikk, mellom anna fleire godt
ivaretekne lemstover og verneverdige grindløer med høg alder. Delområdet har heilskaplege
kvalitetar der dei historiske samanhengar har lesbarheit. Delområdet har middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KL37 Havrå – freda fjordlandskap med klyngetun og kulturlandskap
Kulturlandskapsnivå, registreringskategori Kulturhistoriske landskap
Heile delområdet er freda etter §20 i kulturminnelova og eit nasjonal utvald kulturlandskap
(Askeladden ID KUL 12). Her er eit intakt klyngetun og eit godt ivareteke kulturlandskap som strekk
seg frå fjord til fjell.
Havrå er ein heilskapleg fjordgard, slik dei var før utskiftinga på 1800-talet. Bygningsmiljøet er
arkitektonisk og kulturhistorisk eit nasjonalt eineståande fjordgardsanlegg med eit svært godt bevart
vestnorsk klyngetun, og jordbrukslandskapet har original teigblanding. Sidan jordbruksareala aldri
har vore utskifta, er bygningar og teigar organisert og drifta i eit elles utdøydd eigedomssystem. Her
finst svært lite av nyare inngrep og modernisert drift.
Det eldste kulturminnet på Havrå er ein heller nede ved fjorden med gjenstandsfunn frå
steinalderen. Her finst åkerreiner frå slutten av steinalderen, spor etter busetnad frå bronsealderen,
og tufter frå øydegardsanlegg, og minst ein gravhaug, og ein åker frå vikingtid. Geilen frå tunet til
bøgarden er godt bevart. Det tradisjonelle klyngetunet, med åtte ulike bruk og 32 bygningar, er nær
intakt.

Foto 5-71 Havråtunet, med Romslo i bakgrunnen. Foto Odd Roar Aalborg/CC BY-SA 3.0 no (Wikimedia)
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Vurdering:
Delområdet er representativ for den historiske vestlandske fjordgarden med eit førindustrielt,
intakt klyngetun, og anlegget er unikt i nasjonal samanheng. Koplinga mellom eit mangfald av
kulturminne, åkrar og kulturmarker i teigblanding og den tradisjonelle drifta gjer Havrå til ei
sjeldan og viktig kjelde til kunnskap både om kulturhistorie, naturverdiar og kulturavhengige
naturverdiar. Mange forskingsprosjekt er knytt til Havrå, og staden har stor pedagogisk verdi. Som
eit nasjonalt utvald kulturlandskap har delområdet særs stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM38 Takvam
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet utgjer gnr. 279 Indre Takvam og gnr. 280 Ytre Takvam, som er eit gardsmiljø med fleire
eldre bygningar og eit jordbrukslandskap med synlege kulturspor. Diverre har det ikkje vore utført
SEFRAK-registreringar i området langs Skuggestranda, difor er kunnskapsgrunnlaget om dei eldre
husa mangelfullt.
Det er fleire eldre bygningar på bruka, som eldre våningshus av typen lemstover med tømra stover i
kvar ende og eit rom i midten. Husa har eit tidstypisk preg som kan tidfestast til slutten av 1800-talet
og første del av 1900-talet. Våningshusa er lite ombygde og godt ivaretekne og har eit autentisk preg.
Også løene har i stor grad preg av å vere frå same tida, kan hende grindbygde, slik tradisjonen har
vore i dette området.
Det er ingen kjende automatisk freda kulturminne på garden.

Foto 5-72 og 5-73: Frå Ytre Takvam. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.
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Foto 5-74: Dronebilde over Indre Takvam. Bruk 2 midt i bildet. Foto Sweco-Rambøll.

Vurdering:
Delområdet er eit typiske gardsmiljø med fleire eldre bygningar med tradisjonell byggjeskikk.
Spesielt må det trekkjast fram dei godt ivaretekne lemstovene. Kulturlandskapet på Takvam har
endra seg mykje etter utbygging av vegar og jernbane, som har gjeve store inngrep i innmarka og
skilt garden fysisk ifrå fjorden. Men kring gardstuna på Takvam er det framleis eit levande
kulturlandskap med mange kulturspor. Delområdet har middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM39 Takvam kapell og gravplass
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø
Delområdet er Takvam kapell og kyrkjegard på sørsida av Sørfjorden. I følgje Norges kirker vart
gravplassen på Indre Takvam vigsla i 1912, og vart gravplass for gardane mellom Garnes og
Trengereid, og for gardane på mellom Vimmelvik og Vikne på Osterøy.
På gravplassen vart det bygd eit lite klokketårn, og ein skipsklokke blei hengt opp og brukt som
gravferdsklokke. I 1987 var det gamle kapellet så råteskada at det måtte rivast, og nytt kapell vart
vigsla i 1988. Det er bygd som ei lita langkyrkje med tårn mot sør og korparti mot nord og med 75
sitjeplasser. Kyrkje og tårn er bygd i bindingsverk med utvendig liggjande panel, og taket er tekka
med skifer. Kyrkjegarden som vart innvia i 1912, blei utvida i 1968 og i 1988.
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Foto 5-75 Takvam kapell. Foto Niku, Norges kirker.

Vurdering:
Sjølv om kapellet er relativt nybygd er det bygd i ein tradisjonell stil som ei lita langkyrkje og med
bruk av tradisjonelle materialar, som liggjande panel og skifertak. Kapellet har arkitekturhistorisk
interesse og saman med gravplassen har delområdet lokal- til regionalhistorisk verdi. Totalt har
delområdet har middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KL40 Skuggestranda
Landskapsnivå, registreringskategori Kulturhistorisk landskap
Delområdet, Skuggestranda, er eit kulturhistorisk landskap på sørsida av Sørfjorden, som strekk seg
mellom Tunes i vest og Skulstad i aust. Alle gardane på Skuggestranda er stort sett nordvendte, og
ligger nokså bratt til i skrånande terreng ned mot Sørfjorden.
Tunes, som ligg lengst vest i området, er lagt med angitt omsynssone H570 verdifulle
jordbrukslandskap og kulturhistorisk landskap i KPA 2018 for Bergen kommune. I Utfyllende
informasjon til hensynssoner for bevaring kulturmiljø (H570), § 35.5 KPA 2018 er Skuggestranda
omtala slik: «Skuggestranda-Tunes er et klassisk vestnorsk kulturlandskap som viser vestlandsgården
fra fjell til sjø slik den ble etter jordskiftet.» Til saman er det valt ut 10 slike område i KPA Bergen
2018. Felles for desse er at kulturlandskapet i områda har stor tidsdjupne med mange førhistoriske
funn, og jordbrukshistoria har stor lesbarheit.
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Det er rike funn etter arkeologiske kulturminne på Tunes, elles er det lite funn i området. Her er det
mellom anna gjort funn frå steinalderen etter menneske som var her for 8000 år sidan. Truleg kom
dei hit i båt for å drive fiske og jakt. Det er også gjort funn av ein båtøks, ein vanleg øksetype frå den
tida folk tok til å verte bufaste og til å drive med jordbruk. Det er også gravminne frå jernalderen her.
Tunes og Romslo blant dei eldste gardane som vart busett langs Skuggestranda, noko som skjedde
kan hende for 2000 år sidan. Tunes var nok den eldste, her er har framifrå åkerland, men Romslo har
kvalitetar som framifrå beiteland. Området mellom Tunes og Romslo må i lang tid ha vore folketomt,
for her er det ikkje graver eller lausfunn. Kan hende var området delt mellom dei to gardane og nytta
som beiteland. (Andersen 1999: 56-58). Dei andre gardane langs Skuggestranda vart tekne opp i tida
før og ikring vikingtida. (Andersen 1999: 64)
Over Tunes gjekk også ein av dei gamle allfarvegane som seinare vart del av den nasjonale postruta
og kongevegen mellom Bergen og Christiania. Romslo var del av denne ruta og hadde som
postbondegard ansvar for å frakte post og reisande til neste postbondegard langs Sørfjorden.
På mange av gardane i Skuggestranda er det framleis meir eller mindre autentiske lemstover og
grindløer, bygningar med tradisjonsbasert byggjeskikk. Den gamle vegen mellom Trengereid og
Takvam, som opna i 1932, går gjennom mange av tuna og bukter seg gjennom landskapet.
Vossebanen langs Skuggestranda er med i landsverneplanen for jernbanen og har eit administrativt
vern på denne strekninga. I verneplanen går det fram at det finst ein langsiktig strategi om
tilrettelegging for ein museumsjernbane mellom Midtun Garnes og Trengereid. I KDP for Bergen
2018 er Vossebanetraséen angitt med omsynssone H570 bevaring kulturmiljø. Omsynssona ligg som
ein 10 meter buffer langs den historiske jernbanetraséen.
Også restane etter kalkverket på Risnes er viktige kulturminne langs Skuggestranda. Anlegget på
Risnes er den einaste forma for storstilt gruvedrift i Bergen. Byantikvaren i Bergen har vurdert (2019)
at spora etter kalkverket, gruvegangane og bygningane på Risnes er viktige kulturminne som bør
ivaretakast for framtida.
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Foto 5-66 Takvam ligg omlag midt i strekninga som utgjer Skuggestranda.
Foto Jan Adriansen, Sweco.

Foto 5-76 Over: Kulturlandskapet ved Tunes er forma
gjennom tusenvis av år og kulturspora er framleis svært
tydelege. Foto frå Byantikvaren sin rapport om Gamle
Vossebanen, 2006.

Foto 5-77 Til venstre: Tunes ligg midt i delområdet. Foto Jan
Adriansen, Sweco.

Vurdering:
Delområdet er eit heilskapleg kulturhistorisk landskap der dei kulturhistoriske spora og
samanhengane inngår i ein kontekst med stor lesbarheit. Delar av området er angitt med
omsynssone H570 i KPA Bergen 2018 som eit verdifullt jordbrukslandskap og kulturhistorisk
landskap. Delområdet har stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Figur 5-13 Kart over KM1, KM41-KM45, og KM47 i Arna. Illustrasjon: SVV.

Delområde KM41 Arna kyrkje
Kulturmiljø, registreringskategori Andre kulturmiljø
Delområde er Arna kyrkje med gravplass, og Borgstova. Kyrkja er listeført (Askeladden ID 83791).
Borgstova er vurdert av Byantikvaren i Bergen som eit verneverdig kulturminne.
Arna kyrkje frå 1865 er bygd som ein langkyrkje med tårn i vest og med plass til 500 menneske.
Kyrkja er oppført i pussa tegl i romansk stil. Kyrkja vart reist med økonomisk hjelp frå fabrikkeigar
Jebsen i Ytre Arna. Kyrkja er listeført, det vil seie at endringar som gjeld kyrkja sine omgjevnader,
planarbeid innafor 60-meters sonen, skal handsamast av fylkeskommunen.
Borgstova attmed kyrkja vart oppført i 1866 som kombinert lærarbustad og prestestue. Huset stod i
lag med eit skulehus, som vart riven i 1905. Borgstova har høy antikvarisk verdi (Byantikvaren i
Bergen 2013:58).
Gjennom kulturmiljøet gjekk postvegen mellom Bergen og Christiania. Dagens veg ligg i same trase.
Vegen er angjeve med omsynssone H570 historisk vegfar i KPA Bergen 2018.
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Foto 5-78 og 5-79 Arna kyrkje t.v. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen, og Borgstova til høgre. Torbjørn Melle, Byantikvaren i Bergen.

Vurdering:
Kulturmiljøet har høg kulturhistorisk verdi og inneheld verneverdige bygningar. Delområdet er
vurdert å ha stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM42 Arna stasjon
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielle kulturmiljø
Delområdet gjeld dagens stasjon og stasjonsbygning på Arna, med perrong.
Dagens Arna jernbanestasjon vart opna i 1964 då Ulrikstunnelen med tilhøyrande lineomlegging var
ferdig. Stasjonen erstatta den gamle stasjonen langs Vossebanen som ligg i Ådnavegen.
Stasjonsbygningen ved Arna stasjon er oppført i ein modernistisk byggjestil og har i stor grad bevart
sitt originale uttrykk. Bygningen har høg antikvarisk verdi som eit tidstypisk teknisk kulturminne
(Byantikvaren 2013:61).
Stasjonsområdet er i nyare tid utvida med nytt spor og ny tunnel gjennom Ulriken.
Det ligg ein omsynssone i KPA Bergen 2018 gjennom stasjonsområdet som angjev eit tidlegare
historisk vegfar (H570). Omsynssonen viser traseen for postvegen, som låg her før jernbanen vart
bygd.
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Foto 5-80 Stasjonsbygningen frå 1964. Foto Byantikvaren i Bergen 2013.

Vurdering:
Delområdet er eit moderne samferdsleanlegg med tidstypiske kvalitetar frå både 1964 og nye Arna
stasjon. Stasjonsbygningens har antikvarisk verdi og delområdet vert vurdert å ha noko
kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM43 Tettstaden Indre Arna
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygd område
Delområdet utgjer tettstaden Indre Arna. Indre Arna har hatt ein eksplosiv vekst etter 1960-talet, og
moderne infrastruktur, kjøpesenter, jernbanestasjon og bygningar reist etter 1960-talet dominerer
tettstaden.
Indre Arna har sidan midten av 1900-talet blitt transformert frå ein spreidd utbygd jordbruksbygd til
å vere ein tett utbygd forstad til Bergen. Jernbanen, først med Vossebanen, så med Ulrikstunnelen,
har hatt dei klart største innverknadene på utviklinga i Indre Arna. Mange førhistoriske kulturminne,
som til dømes fleire gravrøyser, vart fjerna i denne prosessen (til dømes Askeladden ID
113991,114024, og 114026).
I dag er det berre einskilde kulturminne att, alle frå nyare tid. Dei eldste husa i tettstaden Indre Arna
og som er del av den første sentrumsutbygginga vart lagt langs den gamle postvegen mellom Bergen
og Christiania. Dette gjeld til dømes bygningar i Ådnavegen på strekninga opp mot den gamle
stasjonen. Her ligg også prestegarden og Indre Arna skule, oppført i 1936. Indre Arna skule er
kommunalt listeført kulturminne (Askeladden ID 243465). Skulen, som var teikna av arkitekt Oscar
Schumann, fekk ein sentral plassering og var lenge eit signalbygg i Indre Arna. Den er oppført med eit
klassisk uttrykk med slette fasadar som indikerer dåtidas funksjonalistiske impulsar.
I dalbotnen er det mest industri, kjøpesenter og samferdselsanlegg, medan bustadutbygginga er
sentrert til nordsida av dalen. Bustadane utgjer ei blanding av rekkehus, lågblokkar og einebustadar,
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og viser korleis ein forstad til Bergen vart utforma etter 1950. Mange av bustadane er tidstypiske
«typehus» frå tida mellom 1950 og 1970. Byantikvaren i Bergen vurderte området i 2013 og i
rapporten går det fram at det er få einskildobjekt som stikk seg fram, men at byggjefelta framleis er
prega av den tida dei vart bygd. Dei ulike byggjeområda har difor eit einsarta uttrykk og stor
lesbarheit i forhald til dei tidstypiske arkitektoniske særprega som var rådande dei åra dei vart bygd
(sjå Byantikvaren i Bergen 1913).

Foto 5-81 Indre Arna med kyrkja og stasjonsområdet, sett frå Mjeldheim. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
Sentrumsområde utvikla kring jernbanestasjonen og etter kvart nyare vegsystem og kjøpesenter.
Eldre kulturhistoriske samanhengar er fragmenterte eller borte, men einskilde objekt har noko
kulturhistorisk verdi. Området inneheld bustadområde med tidstypiske hus frå tida etter 1950.
Delområdet vert vurdert å ha noko verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM44 Mjeldheim
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Mjeldheim (gnr. 301) ligg sørvest for Arnavågen med utsyn over sentrum av Arna. Store deler av
gardsområdet ligg på moreneterrassar med mykje fin sand, som også er teken ut i relativt store
mengder.
Det er registrert fleire førhistoriske kulturminne på Mjeldheim som i dag er borte. Funna syner at
garden har stor tidsdjupne. På bnr. 1 var det i alt fire gravminne datert til jernalderen, sjå Askeladden
ID 113986, 113987, 113989 og 113990. På bruk nr. 12 og 109, noko lengre mot nord, har det vore
påvist restar etter eit førhistorisk dyrkingslag, datert til romartid eller folkevandringstid (Askeladden
ID 175024). Elles er det gjort fleire lausfunn av førhistoriske gjenstandar på Mjeldheim, mellom anna
ein trinnøks i grønstein og eit fragment av tilsvarande øksetype (B10916 og B11020). Det vart også
funne to kvartsbryner (B11022) i ein åker på garden.
Garden er ikkje meir i drift, og innmarka og tuna er i dag svært nedbygd. Det har ikkje vore utført
SEFRAK-registreringar i området, men gardstunet til tidlegare bruk 1 står att, kloss oppi eit nytt
byggjefelt. Her finst det framleis eldre bygningar, så eit våningshus frå 1880 og ei løe frå 1890
(Norske gardsbruk 1964). I området like ved tunet ligg det også att ein haug som kan vere ein rest av
ein av gravhaugane som ein gang skal ha lege her på bruk nr. 1.

Foto 5-82 Mjeldheim. Skråfoto, skråfoto frå Gule sider.

Vurdering:
Kulturmiljøet på Mjeldheim er i dag fragmentert på grunn av nyare utbygging på innmarka. Dei
fleste av dei kjende arkeologiske kulturminna er fjerna. Nokon kulturhistoriske element er framleis
bevart kring gardstunet, som dei eldre gardshusa og tilhøyrande kulturlandskap. Her ligg det også
ein gravhaug att. Gardshusa er oppført i tradisjonell byggjeskikk. Tunet har historieforteljande
kvalitetar og kulturhistorisk interesse, men er prega av forfall og nyare inngrep. På bakgrunn av
dette vert kulturmiljø Mjeldheim vurdert å ha noko verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM45 Arnatveit
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Røykstova på Arnatveit (Askeladden ID 87115) er datert til 1533 og er automatisk freda kulturminne.
Huset er ei tømra stove med skut i stavkonstruksjon. Huset er eit av få sikre mellomalderbygg i
området. Stova ligg der det gamle fellestunet på Arnatveit låg, og har fleire utskorne detaljar som kan
førast attende til mellomalderen.
På grunn av endinga -tveit i stadnamnet meiner historikarar at garden Arnatveit vart teken opp i
vikingtida. Garden er mest truleg skilt ut frå Indre Arna. Det er ingen registrerte førhistoriske
kulturminne på garden, men i ei avisartikkel i Gula Tidend frå 1930 (av Anders Skålheim) er det fortalt
om ein gravhaug på austsida av fjøsbygningen, som diverre vart fjerna. Inni denne skal det ha vore ei
kiste i stein med oske i, samt glasperler og ein bronsegjenstand.
Det er ikkje utført SEFRAK-registreringar i Arna, og det er difor liten kunnskap om alderen på dei
andre bygningane på garden. Arnatveit er framleis i drift, og tunet ligg høgt med utsyn over heile
Arnadalen. I dag ligg garden i utkanten av eit stort bustadfelt og mykje av innmarka til Arnatveit er
som tomteareal. Men kulturlandskapet og innmarka i liene nærast garden og austover har fleire
eldre kulturspor, som til dømes steingardar, bakkemurar, rydningar og stiar.

Foto 5-83 Arnatveit med jordbrukslandskap. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Vurdering:
I delområdet er det særleg røykstova og kulturlandskapet som har verdi. Det finst få røykstover att
i dag, og bygningen har stor verdi. Kulturlandskapet har stor lesbarheit. Totalt har delområdet
middels kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM46 Krigsminne - Feltbatteri Espeland
Kulturmiljø, registreringskategori Forsvarsanlegg
Krigsminnet er eit batteri frå andre verdskrig (Askeladden ID 212733) som ligg vest for Arnaelva ved
krysset mellom Hardangervegen og Arnatveitvegen. Batteriet består av minst 6 objekt innafor eit
område på ca. 40 x 90 meter, laga av den tyske okkupasjonsmakta. Her hadde dei kontroll over både
Vossebanen og hovudvegen i området.
Opphavleg var her tre kanonplattformer bygd av naturstein, med ammunisjonsnisjar i betong.
Frå plattformene gjekk det løpegraver til bunkerane, totalt fire stykk. To av desse var sprengt inn i
fjell og hadde betongveggar. Batteriet er mykje skada og øydelagt i seinare år grunna vegbygging,
omlegging av elva og bygging av Arna Godsterminal. Det som er att av batteriet er ein delvis øydelagd
kanonplattform, fire bunkerar og fleire løpegraver til desse. To av bunkerane er fylt over og knapt
synlege, medan dei to andre er vurdert å vere ganske spesielle og i god stand. Kulturminnet er ikkje
verna, men er listeført og har verneverdi.
Vurdering:
Delområdet er eit listeført kulturmiljø med kunnskaps- og historieforteljande verdi, men er noko
fragmentert. Det vert vurdert å ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM47 Postvegen gjennom Arnadalen
Kulturmiljø, registreringskategori infrastruktur
Postvegen gjennom Arnadalen er angitt med omsynssone H570 i KPA Bergen 2018 som historisk
ferdselsveg. Vegen er del av den nasjonale postruta mellom Bergen og Christiania.
Då postvesenet vart oppretta i 1643 var det den gamle, etablerte ferdslevegen over Borgaskaret som
vart traseen for postruta austover til Christiania. Denne kom ned til Borgo og gjekk vidare til
Mjeldheim, Indre Ara og til Tunes. Etter 1783 vart postvegen lagt om for å unngå dei bratte
stigningane over Borgaskaret. Traseen vart no lagt rundt byfjella og gjekk då om Nattland, Grimo og
Brattland. I Arnadalen gjekk vegen over Lono og Espeland, til Indre Arna og Tunes.
Gjennom Arnadalen er postvegen i dag samanfallande med dagens lokalveg, som Langerekkja, Lakslia
og delar av Ådnavegen. Kart frå 1825 (Reichborn) kan tyde på at også Stephansens veg opphavleg var
del av postvegen, sjølv om omsynssona i KPA 2018 angjev at vegen ved Espeland har gått aust for
Hardangervegen. Dette er lite truleg då det er ingen fysiske spor att etter veg i det området, heller
ikkje på LIDAR-bilde.
Då Vossebanen vart anlagt følgde jernbanen mykje av same trase gjennom Arnadalen. Postvegen var
også anleggsveg for anlegget.
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Foto 5-84 Postvegen forbi Janusfabrikken. Foto Janusfabrikken A/S.

Foto 5-85 og 5-86 T.v. Ådnavegen 1913 (opphavleg trase for Postvegen) mot kyrkja, om lag der stasjonsområdet ligg i dag.
Foto lånt frå bygdebok for Arna. T.h. gammal bru under dagens veg i Langerekkja. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

Figur 5-14 Utsnitt av kart over postvegen ved Espeland 1825, teikna av Reichborn.
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Vurdering:
Dei nasjonale postvegane er i hovudsak kulturminne av nasjonal interesse, men gjennom
Arnadalen finst det få synlege restar att etter den opphavlege postvegen. Men vegen sin linjeføring
eksisterer og inngår i dagens lokalveg. Linjeføringa har verdi og er viktig, noko som vert
understreka av at vegen er angitt med omsynssone i kommuneplanen. Delområdet vert vurdert å
ha middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Figur 5-15 Kart over KM1 og KM46-KM53 ved Espeland. Illustrasjon: SVV.

Stor

Svært stor
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Delområde KM48 Espeland
Kulturmiljø, registreringskategori gardsmiljø
Delområdet er garden Espeland (gnr. 289 i Bergen) med bygningsmiljø og jordbrukslandskap.
Espeland er truleg teken opp i perioden 600-100 e.Kr, men det er ikkje gjort funn av førhistoriske
kulturminne på garden. I følgje Byantikvaren (Kulturminnegrunnlang 2009) er det observert nokre
røyser på innmarka (på bruk 92, like sør for bruk 3) som kan vere gravrøyser, men dei er ikkje
undersøkt. Store delar av innmarka er framleis intakt og det er det nærliggande å tru at arkeologiske
registreringar kan påvise ukjende kulturminne. Det er særleg området kring gardstunet og sørover
som peiker seg ut (Byantikvaren 2009).
Det har ikkje vore gjennomført SEFRAK-registreringar i dette området, men det finst eldre bygningar
på garden. I følgje Byantikvaren (2009) er husa på bruk nr 3 frå siste del av 1800-talet. Våningshuset
og løa er samanbygd. Slike samanbygde anlegg er rest etter ein eldre, tradisjonell byggestil som har
røter tilbake til vikingtida, og som i dag er skjeldan. Bygningane på bruk 3 er blant dei eldste husa i
delområdet, men det finst også andre eldre hus, som til dømes på bruk 2, der våningshuset er frå
1895, og på bruk 92 lengst sør, er våningshuset frå ca. 1900.
Kulturlandskapet ikring gardstuna består av open innmark, men attgrodd utmark. Her er steingardar
som avgrensar dei ulike kulturmarkene. Det er fleire eldre kulturspor i innmarka nær tuna, særleg
kring bruk 3, som godt bevarte murer/bakkemurer, steingardar og kjerrevegar/stiar. Kombinasjonen
gardstun og kulturlandskap gjev eit visst inntrykk av korleis ein gard frå slutten av 1800-talet var
(Byantikvaren 2009). Diverre ser husa på garden ut til å vere i dårleg stand.
I KPA Bergen 2018 ligg det ei angitt omsynssone H570 Bevaring kulturmiljø over delar av Espeland for
eit eldre vegfar. Det er vel litt tvilsamt at dette er postvegen, men det kan vere ei anna eldre vegline.
Sjå KM47 Postvegen gjennom Arnadalen.

Foto 5-87 Samanbygd våningshus og løe på Espeland. Foto Byantikvaren i Bergen. .
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Vurdering:
Delområdet har einskildbygningar med verneverdi, og garden har framleis høg jordbrukshistorisk
lesbarheit. Bruk 3 har heilskaplege, historieforteljande kvalitetar og eit bygningsmiljø med ein
tradisjonell byggemåte med stor tidsdjupne og som i dag er sjeldan. Delområdet vert vurdert å ha
middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM49 Janusfabrikken
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Delområdet utgjer eit bygningsmiljø knytt til Espeland fabrikker, kjend som Janusfabrikken.
Byantikvaren har definert Janusfabrikken og tilhøyrande bygningar som eit verdifullt kulturmiljø
(Byantikvaren 2009).
I 1895 starta Anton Stephansen Espelandfos Spinderi & Tricotagefabrik tekstilindustriverksemd på
Espeland. Etableringa kom som ei følgje av gode moglegheiter for vasskraft og for billeg arbeidskraft,
i tillegg til gode kommunikasjonstilhøve til marknaden i Bergen (Vossebanen). Produkta produsert
her var meir spesialiserte enn i tekstilindustrien ved Ytre Arna, som strikka og ikkje vovne tekstilar,
som Ytre Arna. På denne tida auka også etterspurnaden etter strikka undertøy, både av ull og bomull.
På Espeland produserte dei også islandstrøyer, førelauparen til islendaren, og frå 1902 starta dei også
med raggsokkproduksjon. Frå 1909 var produkta marknadsførte under namnet Janus. På det meste
hadde fabrikken 600 tilsette.
Den eldste fabrikkbygningen står enno, og fungerer i dag som kultursenter og butikk for fabrikkutsal.
Bygningen, som er oppført i tre, er god teken vare på, og har opphavlege detaljar. Også
direktørbustaden i sveitsarstil frå 1895 står att. Den er også godt teken vare på og ganske lik slik den
var i original stand. Neste byggjetrinn skjedde i 1932, då det vart reist eit industribygg i betong inntil
den gamle fabrikkbygningen. Bygningen var i funksjonalistisk stil, teikna av den kjende arkitekten Egill
Reimers, med store vinduer som gav godt arbeidslys. Huset står framleis og er godt ivareteke. Tredje
byggetrinn vart nok eit fabrikkbygg i betong, denne gangen lagt i vinkel ut frå dei andre bygga og på
tvers over hovudvegen. Alle tre byggjetrinna er godt synleg i dagens fabrikkmiljø.
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Foto 5-88 Frå fabrikkens tidlege år. Legg også merke til postvegen som går forbi. Foto frå fabrikken si nettside.

Foto 5-89 Janusfabrikken i dag. Foto frå fabrikkens nettside.
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Vurdering:
Delområdet har stor kulturhistorisk- og historiefortejlande verdi, og bygningane har høg
arkitekturhistorisk verdi, og er knytt til ulike tidsepokar. Dei ulike byggjetrinna er godt synleg i
dagens fabrikkmiljø, og bygga er godt ivaretekne. Kulturmiljøet viser ein historie om ein vellukka
gründerverksemd frå den tidlege industrielle epoke i landet og fram til moderne tid. Delområdet
har stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM50 Bustadområde kring Janusfabrikken
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde område
Delområdet er bustadområde som opphavleg var knytt til arbeidarar ved Espeland fabrikker.
Byantikvaren i Bergen har vurdert (Kulturminnegrunnlag. Mulighetsstudie for Arna godsterminal
2009) bustadområda ved Janusfabrikken, og ser dei i samanheng med utviklinga av fabrikken.
Bustadområda er kulturhistorisk interessante med tanke på at dei inneheld bygningar oppført i
typiske arkitektoniske stilartar etter kva tid dei er bygd.
Dei første arbeidarbustadane vart reist nært fabrikken, i område som ikkje hadde særleg
jordbruksverdi, som til dømes områda ved Ågotskaret like vest for fabrikken. Dei to bustadfelta her
inneheld bygningar frå kring 1900 til 1930. Arkitektonisk finn ein hus i jugendstil, sveitsarstil og ein
form for byggmeisterfunksjonalisme.
Bustadområdet Stolpareset ligg i forlenginga vidare nordover frå Ågotskaret. Husa her er stort sett
frå 1920-åra til 1950-åra. Arkitektonisk finn ein her ein kombinasjon av sveisarhus, jugendstil og
etterkrigsarkitektur. Bustadområdet Skaffarmyrane ligg lengst nord for fabrikken, på vestsida av
Storelva, der byggjeaktiviteten vart påbegynt på slutten av 1940-åra. Dei fleste husa her er frå 1950åra og er av etterkrigsarkitektur. Bustadområdet langs Stephansens vei nord for fabrikken er stort
sett frå 1950 eller seinare. Her er mange av husa reist som tomannsbustader.
I området ikring Ågotskaret er det i seinare år bygd ein del nye hus. Området har endra seg slik at dei
historiske trekka ikkje er like lette å lese.
Vurdering:
Bygningsmassen på Espeland er etablert i takt med utviklinga av Janusfabrikken. Bustadområda er
interessante med tanke på at dei inneheld bygningar oppført i typiske arkitektoniske stilartar etter
kva tid dei er bygd. Ein del nybygg i seinare har endra området sin historiske karakter og gjev dei
tidstypiske trekka mindre lesbarheit, men bygningsmiljøet inneheld framleis historiefortejlande
element og bygningar med tidstypisk og arkitekturhistorisk verdi. Delområdet har middels verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM51 Espeland stoppestad
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Delområdet er ein haldeplass/stoppestad med gods- og privetbygning langs Vossebanen og er i dag
eit forskriftsfreda kulturminne og ein av handelplassane på veterantoglinja til Gamle Vossebanen (sjå
KM1 Vossebanen). Espeland stoppestad blei oppretta i 1898 langs Vossebanen ved Espeland, noko
som letta vilkåra for frakt av varane frå Janusfabrikken og for arbeidarane her. Initiativet kom frå
fabrikkleiinga.
Espeland stoppestad var i ordinær bruk frem til omlegginga av jernbanen gjennom Ulrikstunnelen
1964. Ekspedisjons- og privetbygningens diagonale plassering i forhold til jernbanen skyldes at det
tidligere lå et kort sidespor her som ble benyttet av fabrikken.

Foto 5-90 Godshuset ved Espeland. Foto Svein Harkestad.

Vurdering:
Delområdet er eit godt døme på den nære samanhengen mellom infrastruktur og næringsutvikling
i området, og viser korleis Vossebanen var med å utvikla området der den gjekk. Delområdet viser
også ein enklare bygningsmasse enn ein finn på stasjonsområda og er slik med å vise bredda på
utforminga av stoppestader langs jernbanen. Delområdet har stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KL52 Langedalen kulturhistorisk landskap
Kulturlandskapsnivå, registreringskategori kulturhistoriske landskap
Delområdet er eit samanhengande kulturhistorisk jordbrukslandskap i Langedalen mellom Borgo og
Kvam. Området er verna med angitt omsynssone H570-5 i KPA 2018 Bergen kommune.
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Borgo-Langedalen-Kvam er eit stort og samanhengande kulturlandskapsområde med eldre
kulturlandskap, gardsstrukturar og eldre ferdsleveg. Mange av gardane i Langedalen vart rydda som
garder før år 800. Området har eit levande jordbrukslandskap som har vore drifta sidan jernalderen.
Området er også eit ferdslelandskap, mellom anna kom den gamle ferdselsvegen frå Bergen ned frå
Borgaskaret forbi Borga og vidare forbi Tangeland, Mjeldheim, Arna til Tunes. Etter at postrutene blei
etablert vart vegen del av postvegen til Christiania. I Langedalen ligg truleg mykje av dagens fylkesveg
i same trase som postvegen.
Etter vedlegg 4 til KPA 2018 Utfyllende informasjon til hensynssoner for bevaring kulturmiljø (H570),
§35.5 står det følgande om denne hensynssonen: Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og
ivaretas. De karakteristiske trekkene ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap
definerer områder og gir det særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om
tiltak og endret arealbruk.

Foto 5-91 Del av Langedalen sett frå Borgo.
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Figur 5-16 Omsynssone H570 Kulturhistorisk landskap Langedalen, som svarer til KL 52.

Vurdering:
Delområdet er definert som eit verdifullt kulturlandskap i KPA 2018 for Bergen. Kulturlandskapet
har stor tidsdjupne, og jordbrukshistoria har stor lesbarheit. I området gjekk også eldre allfarveg
med stor tidsdjupne, som seinare vart del av den nasjonale postruta. Delområdet vert vurdert å ha
stor verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor

Delområde KM53 Historisk vegfar mellom Langedalen og Espeland
Kulturmiljø, registreringskategori teknisk industrielt kulturmiljø
Delområdet er del av ein eldre «byveg», verna med angitt omsynssone H570 Historisk vegfar i KPA
Bergen 2018. Vegen har vore del av ein handelsveg mellom Arna og byen, og sjølvsagt også av folk
lengre austifrå. Truleg har den samanheng med ferdslevegane over Gullfjellet og ned til Unneland,
som vart brukt av folk frå Voss og Samnanger når dei skulle til byen med varer og levande dyr (sjå
KM34 Øyjorda – Trengereiddalen – Gamlestølen). Vegen i dette delområdet gjekk vidare over
Borgaskaret, som var kortaste vegen til Bergen, og som har vore nytta sidan mellomalderen.
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Vegen i delområdet finst frå bustadfeltet ved Ågotskaret på Espeland. Opp Ormebrekkane er den
svært tydeleg. Somme stader er den oppmura med tørrmur. På toppen av skaret ligg vegen langs
kanten av ei myr og kan vere meir vanskeleg å sjå. Siste delen mot Langedalen er det bygd ny veg
oppå den gamle, og mot Tangeland forsvinn spora.

Foto 5-92 Del av vegen gjennom Ormebrekka over Espeland. Foto Jan Adriansen, Sweco.

Vurdering:
Delområdet er del av eit eldre vegsystem av kløvvegar bruk av folk både lokalt og regionalt for
handelsferder til Bergen. Vegfaret må sjåast i samanheng med det som finst att av eldre vegar over
Gullfjellet og Borgarskaret, vegar med stor tidsdjupne. Vegen er fragmentert, men dei strekningane
som finst att har stor kulturhistorisk verdi. Delområdet har stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområde KM54 Smedplassen i Stanghelle
Kulturmiljø, registreringskategori Kulturmiljø i tettbygde område
Blant dei mest verneverdige bygningane i Stanghelle er husa i Døso nr. 12 c (gnr/bnr 20/11), som
utgjer eit eige miljø knytt til den tidlegare smeden i Stanghelle, som mellom anna jobba med
jernbanen. Plassen ligg like inntil jernbanen ved sjøen. Her er det våningshus, smie, røykhus og
utedo. Bygningane er verna med omsynssone i gjeldande KPA, sjå figur under. Bustadhuset er frå
tidleg 1800-talet. I følgje SEFRAK-registeret er det ein inskripsjon inni huset med året 1812. Huset
stor opphavleg i Elvik på Osterøy, og vart flytta til Stanghelle før jernbana kom i 1883. Jakob Olsson
Stanghelle som budde der hadde ei smie, og han dreiv òg med størfangst og hadde skyssbåt. Huset
ser ut til å vera i god stand.
Smia ligg like vest for bustadhuset og er ein bordkledd bygning med grunnmur bygd av steinheller. I
smia laga og satte dei i stand reiskap til arbeidet med Vossebana (Skre 1974: 113f). Dateringa er
usikker, men bygningen stammar i alle fall frå 3. kvartal av 1800-talet.

Figur 5-17 Omsynssone i kommuneplanen for Vaksdal.

Vurdering:
Delområdet er eit heilskapleg bygningsmiljø som hadde nær tilknyting til utbygginga av jernbanen i
området. Kulturmiljøet er godt ivareteke og verna med omsynssone i kommuneplan for Vaksdal.
Delområdet har stor kulturhistorisk verdi.
Utan relevans

Noko

Middels

Stor

Svært stor
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Delområda – samla tabell verdi

Figur 5-10 Samla tabell verdi som inngår i utgreiingsområdet. Kjelde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Verdivurdering av delområda som inngår i utgreiingsområdet.

Delområde
1 KL Vossebanen

Verdi
Stor verdi

Vurdering verdi
Delområdet er ein historisk jernbanetrasé som strekk
seg gjennom heile planområdet. Vossebanen har vore
premiss for utviklinga av området, mellom anna med
tettstader og industri. Banen endra det kulturhistoriske
landskapet, og førte med seg nye vaner, og knytte bygd
og by tettare saman.
Delar av jernbanestrekninga er freda (Midtun – Tunes),
delar har eit administrativt vern (Tunes – Trengereid).
Der det finst både gammal og ny trasé, har den gamle
traseen stor verdi og stor grad av autentisitet.
Vossebanen er unik i nasjonal samanheng. Delområdet
har stor verdi.

2 KM Dalehagen

Noko verdi

Bygningsmiljø frå nyare tid med bygningar og av mindre
historisk interesse. Delområdet har noko kulturhistorisk
verdi.

3 KM Helle

Middels verdi

Fleire tidlegare gravfunn viser at garden har stor
tidsdjupne. Her er mange eldre bygningar (SEFRAK) og
eit jordbrukslandskap med mange kulturspor, som stiar
og vegar, oppmuringar, steingardar, lad, med meir.
Delområdet vert vurdert å ha middels kulturhistorisk
verdi.

4 KM Hellevegen

Middels verdi

Hellevegen har store kulturhistoriske kvalitetar. Frå
Dalebryggja og austover følgjer vegen den gamle
postvegtraseen, eit vegfar som har stor tidsdjupne.
Hellestraumen bru har spesielle arkitektoniske
kvalitetar. Totalt er delområdet vurdert å ha middels
kulturhistorisk verdi.

5 KM Tettstaden Stanghelle

Middels verdi

Garden Stanghelle endra seg gradvis til ein tettstad
etter at Vossebanen og Dale fabrikker vart anlagt på
slutten av 1800-talet, med største utbygginga etter
1950. I delområdet er det fleire verneverdige bygningar
av kulturhistorisk interesse, der mellom anna den
karakteristiske naustrekka på sørsida av Dalevågen og
den verna smedplassen i Døso må nemnast spesielt som
viktige kulturminne. Totalt har kulturmiljøet middels
verdi.
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Stasjonsbygningen er eit velhalde og godt døme på den
gjennomførte sveitsarstilsarkitekturen Vossebanen
førte med seg. Bygningen har stor historisk og
arkitekturhistorisk verdi.

7 KM Stanghelle gravplass

Middels verdi

Gravplassen har stor lokalhistorisk verdi og er med i
kommunen sin kulturminneplan. Delområdet har
middels verdi.

8 KM Gravfeltet på
Tettaneset

Stor vedi

Det automatisk freda gravfeltet ligg strategisk til ved
Dalevågen og viser at området har stor tidsdjupne.
Delområdet har stor kulturhistorisk verdi.

9 KM Helleren i Stanghelle

Stor verdi

Helleren ligg strategisk til ved innlaupet til Dalevågen.
Den er eit godt døme på korleis menneske har innretta
seg i fjordlandskapet ei bestemt historisk epoke. Den
kulturhistoriske verdien til helleren er stor.

10 KL Dalevågen

Stor verdi

Førhistoriske kulturminne viser at Dalevågen er eit
kulturhistorisk landskap med stor tidsdjupne. Området
er også eit viktig historisk ferdselslandskap. Her finst
fysiske spor etter eldre tids- og nyare tids samferdsle av
regional til nasjonal interesse. Delområdet er vurdert å
ha stor verdi.

11 KM Fossmark

Middels verdi

Delområdet er eit godt døme på ein vestnorsk fjordgard
der ressursane har vore marginale, men likevel svært
godt utnytta. Her er bygningsmiljø med svært høg
verneverdi og einskildbygg underlagt vern med angitt
omsynssone i gjeldande KPA. Jordbrukslandskapet har
gjennom åra blitt noko fragmentert av veg og jernbane,
men kulturmiljøet er eit godt døme på korleis eit lite
gardsamfunn har tilpassa seg desse endringane, og der
dei historiske strukturane i landskapet framleis har høg
lesbarheit. Delområdet er vurdert å ha middels verdi.

12 KM Skreia steinbrot

Middels verdi

Gneis frå steinbrotet har vore nytta i kjende signalbygg i
Begen. Brotet har kulturhistorisk verdi og er med i
kommunen sin kulturminneplan. Delområdet har
middels verdi.

13 KM Vaksdal mølle

Stor verdi

Vaksdal mølle er eit historisk industrianlegg med fleire
bygningar av både eldre og nyare dato, der somme, som
til dømes den ikoniske kornsiloen, har stor
arkitekturhistorisk betydning og er teikna av nokre av
dei mest kjende arkitektane då dei vart bygd.
Kulturhistorisk har industrianlegget stor regional og
nasjonal betydning som eit av dei største og viktigaste
mølleanlegga i landet. Verdien vert vurdert å vere stor.
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Industritettstad bygd opp omkring Vaksdal mølle der
mykje av bygningsmiljøet kring fabrikken er definert
som verneverdig. Bygningane har stor arkitektur- og
kulturhistorisk betydning. Det finst også eldre bygningar
knytt til den tidlegare gardsdrifta. Seinare utbygging frå
etterkrigstida har avgrensa kulturhistorisk verdi.
Delområdet vert vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi.

15 KM Vaksdal kyrkje

Stor verdi

Kyrkja har stor arkitekturhistorisk verdi og er verna med
omsynssone i gjeldande KPA.
Delområdet vert vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi.

16 KM Kollhaugen

Stor verdi

Kulturminne med stor kulturhistorisk og
identitetsskapande verdi, og ei viktig kjelde til
busetnadshistoria til området. Delområdet vert vurdert
å ha stor kulturhistorisk verdi.

17 KM Vaksdal stasjon

Stor verdi

Stasjonsbygningen er eit velhalde og godt døme på den
gjennomførte sveitsarstilsarkitekturen Vossebanen
førte med seg. Bygningen har stor historisk og
arkitekturhistorisk verdi.

18 KM Vaksdal aust

Noko verdi

Utkantområde til tettstaden Vaksdal med bustader og
småindustri. Arkeologiske funn viser at områder har
stor tidsdjupne, men har få spor att av kulturhistorisk

(aust for E16)

verdi. Bygningsmiljøet inneheld einskilde bygg med
lokalhistorisk interesse, mellom anna arbeidarbustader
frå første del av 1900-talet. Storparten av
bygningsmiljøet er etterkrigsbygg med meir avgrensa
historisk verdi, noko som trekk ned den totale verdien.
Totalt vert kulturmiljøet vurdert å ha noko verdi.
19 KM Nygarden

Middels verdi

Bygningsmiljøet utgjer eit heilskapleg gardstun med
tilhøyrande kulturlandskap. Bygningane er eit godt
døme på lokal, tradisjonell byggeskikk frå tida kring

(ved Brualeitet)

utskiftingane. Detaljar som brakekledning, som var
vanleg tidlegare, er i dag sjeldan å oppleve.
Kulturlandskapet har stor grad av lesbarheit.
Kulturmiljøet er vurdert å ha middels verdi.
20 KM Vaksdal gravplass

Middels verdi

Gravplassen har stor lokal verdi og har tidstypiske
arkitektoniske kvalitetar. Kulturmiljøet er vurdert å ha
middels verdi.

21 KM Tolås

Noko verdi

Gardsmiljø frå nyare tid som viser døme på
nyryddingsbruk i utkanten av garden. Har avgrensa
kulturhistorisk interesse og bygningar med avgrensa
arkitekturhistorisk verdi. Delområdet er vurdert å ha
noko verdi.
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Vasskrafta var premiss for utbygginga av Vaksdal mølle i
siste del av 1800-talet, og delområdet står i ein viktig
kontekst til det verneverdige fabrikkmiljøet i Vaksdal.
Delområdet er eit godt døme på ein teknologisk
utvikling som fekk stor betydning for både fjordbygdene
og Noreg som industrinasjon, og var ein premiss for
industrireisinga i Vaksdal. Både dammen og røyrgata
ligg svært synleg til, har autentiske kvalitetar og stor
lesbarheit. Delområdet har stor kulturhistorisk verdi.

23 KM Sædalen

Middels verdi

Gardsmiljø med fleire SEFRAK-registrerte bygningar der
einskildbygningar framleis har tradisjonsbasert
byggjeskikk, fem av dei med høg alder. Delområdet
inneheld fleire jordbrukshistoriske spor, som til dømes
tuntre, steingardar og bakkemurar. Nyare
kraftutbygging lengst aust på garden medfører store
endringar i kulturmiljøet og har redusert dei
kulturhistoriske kvalitetane i landskapet der. To
hoppbakkar verna med omsynssone H570 i
kommuneplanen. Totalt vert delområdet vurdert å ha
middels verdi.

24 KM Indre og Ytre Boge

Middels verdi

I delområdet er det fleire eldre einskildbygningar knytt
til gardstun med kulturhistorisk interesse og verneverdi.
Jordbrukslandskapet lengst aust på garden er godt
lestbart. Delområdet vert vurdert å ha middels verdi.

25 KM Boge mølle

Middels verdi

Delområdet har kulturhistorisk verdi og
historieforteljande kvalitetar etter ei verksemd som
transformerte Boge til ein fabrikkstad. Kulturmiljøet er
ganske redusert etter brann og har liten lesbarheit. Men
sjøbua og kaia står att og har lokalhistorisk verdi og
bygningshistorisk interesse. Delområdet vert vurdert å
ha middels verdi.

26 KM Langhelle

Middels verdi

Gardsmiljø med fleire SEFRAK-registrerte hus med
tradisjonsbasert byggjeskikk datert til før 1850. I
delområdet er det også ei kalkgrotte med lokalhistorisk
verdi, og ein eldre ferdsleveg til Samnanger. Ved sjøen
ligg fleire naust, og her har vore laksegilje. Delområdet
har middels kulturhistorisk verdi.

27 KM Tettstaden
Trengereid

Middels verdi

Tettstaden er ei blanding av fabrikkbygningar, vegar,
kaier og bustader. Her finst bygningar med
arkitektonisk interesse og særtrekk. Delområdet har
stor historieforteljande verdi, men også bygningar med
avgrensa historisk interesse, noko som trekk samla
verdi ned. Delområdet har middels verdi.

28 KM Trengereid stasjon

Stor verdi

Stasjonen er ein av Vossebanens mest autentiske
stasjonsbygningar og er føreslege verna. Kulturmiljøet
har stor verdi.
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Bygningsmiljøet er ei blanding av gamalt og nytt, men
har einskildobjekt med lokalhistorisk interesse og
verneverdi. Tuna med bygningar og strukturer knytt til
gardsdrifta har høg antikvarisk verdi. Kulturmiljøet har
historieforteljande verdi og er viktige faktorar for å
forstå området sine lange historiske tradisjonar.
Kulturmiljøet vert vurdert å ha middels verdi.

30 KM Hardangervegen ved
Trengereid og
Trengereiddalen

Middels verdi

Hardangervegen har verneverdi som eit viktig
samferdslekulturminne. Vegen er bygd for hand med
tradisjonelle byggjemetaodar, og mange opphavlege
element er framleis synlege. Kulturmiljøet er vurdert å
ha middels verdi.

31 KM Støttepunkt
Trengereid

Middels verdi

Krigsminnet på Trengereid har verneverdi og er ei viktig
kjelde til å forstå okkupasjonshistoria, både som ei
regional og nasjonal hending, men også som del av ei
større internasjonal hending. Anlegget er eit viktig
historieforteljande element, men er noko fragmentert
og utilgjengeleg. Kulturmiljøet har middels verdi.

32 KM Skulstad Søre, Kråni

Middels verdi

Delområdet har eit bygningsmiljø med nokre få hus av
historisk interesse. Kring tunet er det fleire mindre
jordbruksrelaterte kulturspor og jordbrukshistoria har
lesbarheit. Delområdet har middels verdi.

33 KM Gruve,
Trengereiddalen

Noko verdi

Delområdet må sjåast i samanheng med Risnes
kalkgruver, og viser utbreiinga denne verksemda hadde.
Delområdet har lokal betydning, og vert vurdert å ha
noko verdi.

34 KM Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Noko verdi

Området har verdi ut frå historiske kjelder, segn og
stadnamn. Det er ikkje vore utført kulturhistoriske
registreringar i området og vurderingane er difor usikre.
Området vert vurdert å ha noko verdi.

KM 35 Risnes kalkgruver

Stor verdi

Byantikvaren i Bergen har i Kulturminnegrunnlag for
deler av Trengereid, Risnes mm (2019) vurdert
kulturmiljøet på Risnes som verneverdig. Restane etter
kalkverket fortel om ein aktivitet som fekk store
konsekvensar for nærområdet, og som tilførte det
norske og i ein periode også det svenske, ein vesentleg
mengde kalk. Anlegget på Risnes er einaste forma for
storstilt gruvedrift i Bergen. Spora etter kalkverket,
gruvegangane og bygningane på Risnes er viktige
kulturminne, og delområdet vert vurdert å ha stor
kulturminneverdi.

36 KM Romslo

Middels verdi

Bygningsmiljøet har mange eldre hus med tradisjonell
byggjeskikk, mellom anna fleire godt ivaretekne
lemstover og verneverdige grindløer med høg alder.
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Delområdet har heilskaplege kvalitetar der dei
historiske samanhengar har lesbarheit. Delområdet har
middels verdi.
37 KL Havrå

Særs stor verdi

Delområdet er representativ for den historiske
vestlandske fjordgarden med eit førindustrielt, intakt
klyngetun, og anlegget er unikt i nasjonal samanheng.
Koplinga mellom eit mangfald av kulturminne, åkrar og
kulturmarker i teigblanding og den tradisjonelle drifta
gjer Havrå til ei sjeldan og viktig kjelde til kunnskap
både om kulturhistorie, naturverdiar og
kulturavhengige naturverdiar. Mange forskingsprosjekt
er knytt til Havrå, og staden har stor pedagogisk verdi.
Som eit nasjonalt utvald kulturlandskap har delområdet
særs stor verdi.

38 KM Takvam

Middels verdi

Delområdet er eit typiske gardsmiljø med fleire eldre
bygningar med tradisjonell byggjeskikk. Spesielt må det
trekkjast fram dei godt ivaretekne lemstovene.
Kulturlandskapet på Takvam har endra seg mykje etter
utbygging av vegar og jernbane, som har gjeve store
inngrep i innmarka og skilt garden fysisk ifrå fjorden.
Men kring gardstuna på Takvam er det framleis eit
levande kulturlandskap med mange kulturspor.
Delområdet har middels verdi.

39 KM Takvam kapell og
gravplass

Middels verdi

Sjølv om kapellet er relativt nybygd er det bygd i ein
tradisjonell stil som ei lita langkyrkje og med bruk av
tradisjonelle materialar, som liggjande panel og
skifertak. Kapellet har arkitekturhistorisk interesse og
saman med gravplassen har delområdet lokal- til
regionalhistorisk verdi. Totalt har delområdet har
middels verdi.

40 KL Skuggestranda

Stor verdi

Delområdet er eit heilskapleg kulturhistorisk landskap
der dei kulturhistoriske spora og samanhengane inngår i
ein kontekst med stor lesbarheit. Delar av området er
angitt med omsynssone i KPA Bergen 2018 som eit
verdifullt jordbrukslandskap og kulturhistorisk
landskap. Delområdet har stor verdi.

41 KM Arna kyrkje

Stor verdi

Delområdet inneheld både bygningar, park og gravplass
som står ein kulturhistorisk samanheng, bygd langs den
gamle postvegen. Borgstova og kyrkja, som er listeført,
er av arkitekturhistorisk betydning. Delområdet har stor
verdi.

42 KM Arna stasjon

Noko verdi

Delområdet er eit moderne samferdsleanlegg med
tidstypiske kvalitetar frå både 1964 og nye Arna stasjon.
Stasjonsbygningen har antikvarisk verdi og delområdet
vert vurdert å ha noko kulturhistorisk verdi.
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43 KM Tettstaden Indre Arna

Noko verdi

Sentrumsområde utvikla kring jernbanestasjonen og
etter kvart nyare vegsystem og kjøpesenter. Dei
kulturhistoriske samanhengane er fragmenterte, men
einskilde objekt har noko kulturhistorisk verdi

44 KM Mjeldheim

Noko verdi

Kulturmiljøet på Mjeldheim er lite og fragmentert, og
dei fleste av dei kjende arkeologiske kulturminna er
fjerna. Ein gravhaug ligg att. Noko kulturhistoriske
element er framleis bevart, som eldre gardsbygningar
med tilhøyrande kulturlandskap. Kulturminna er vanleg
førekommande og har avgrensa kulturhistorisk og
arkitektonisk interesse. På bakgrunn av dette vert
kulturmiljø Mjeldheim vurdert å ha noko verdi.

45 KM Arnatveit

Middels verdi

I delområdet er det særleg røykstova og
kulturlandskapet som har verdi. Det finst få røykstover
att i dag, og bygningen har stor verdi. Kulturlandskapet
har stor lesbarheit. Totalt har delområdet middels
kulturhistorisk verdi.

46 KM Feltbatteri Espeland

Middels verdi

Delområdet er eit kommunalt listeført kulturmiljø med
kunnskaps- og historieforteljande verdi, men er noko
fragmentert. Det vert vurdert å ha middels verdi.

47 KM Postvegen gjennom
Arnadalen

Middels verdi

Dei nasjonale postvegane er i hovudsak kulturminne av
nasjonal interesse, men gjennom Arnadalen finst det få
synlege restar att etter den opphavlege postvegen. Men
vegen sin linjeføring eksisterer og inngår i dagens
lokalveg. Linjeføringa har verdi og er viktig, noko som
vert understreka av at vegen er angitt med omsynssone
i kommuneplanen. Delområdet vert vurdert å ha
middels verdi.

48 KM Espeland

Middels verdi

Delområdet har einskildbygningar med verneverdi, og
garden har framleis høg jordbrukshistorisk lesbarheit.
Bruk 3 har heilskaplege, historieforteljande kvalitetar og
eit bygningsmiljø med ein tradisjonell byggemåte med
stor tidsdjupne og som i dag er sjeldan. Delområdet vert
vurdert å ha middels verdi.

49 KM Janusfabrikken

Stor verdi

Delområdet har stor kulturhistorisk- og
historieforteljande verdi, og bygningane har høg
arkitekturhistorisk verdi, og er knytt til ulike tidsepokar.
Dei ulike byggjetrinna er godt synleg i dagens
fabrikkmiljø, og bygga er godt ivaretekne. Kulturmiljøet
viser ein historie om ein vellukka gründerverksemd frå
den tidlege industrielle epoke i landet og fram til
moderne tid. Delområdet har stor verdi.

50 KM Bustadområde kring
Janusfabrikken

Middels verdi

Bygningsmassen på Espeland er etablert i takt med
utviklinga av Janusfabrikken. Bustadområda er
interessante med tanke på at dei inneheld bygningar
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oppført i typiske arkitektoniske stilartar etter kva tid dei
er bygd. Dei eldste områda frå 1900-1920 inneheld
bygningar i sveitsarstil, dei frå 1930 er stort sett i
jugendstil og byggmeistarfunksjonalisme. Etter krigen er
husa bygd i etterkrigsarkitektur. Bygningsmiljøet har
historieforteljande element og inneheld bygningar med
arkitekturhistorisk verdi. Delområdet har middels verdi.
51 KM Espeland stoppestad

Stor verdi

Delområdet er eit godt døme på dem nære
samanhengen mellom infrastruktur og næringsutvikling
i området, og viser korleis Vossebanen var med å
utvikla området der den gjekk. Delområdet viser også
ein enklare bygningsmasse enn ein finn på
stasjonsområda og er slik med å vise bredda på
utforminga av stoppestader langs jernbanen.
Delområdet har stor verdi.

52 KL Langedalen
kulturhistorisk landskap

Stor verdi

Delområdet er definert som eit verdifullt kulturlandskap
i KPA 2018 for Bergen. Kulturlandskapet har stor
tidsdjupne, og jordbrukshistoria har stor lesbarheit. I
området gjekk også eldre ferdsleveg/allfarveg med stor
tidsdjupne, som seinare vart del av det nasjonale
postvegrutenettet. Delområdet vert vurdert å ha stor
verdi.

53 KM Historisk vegfar
mellom Langedalen og
Espeland

Stor verdi

Delområdet er del av eit eldre vegsystem brukt av folk
både lokalt og regionalt for handelsferder til Bergen.
Byen var avhengig av varer utanfrå, som for eksempel
levande dyr og mjølkeprodukt, og delområdet viser del
av ein infrastruktur med godt etablerte ferdselsvegar
langt tilbake i tid. Vegen må sjåast i samanheng med
det som finst att av vegar over Gullfjellet og
Borgarskaret. Delområdet har stor kulturhistorisk verdi.

54 KM Smedplassen i
Stanghelle

Stor verdi

Delområdet er eit heilskapleg bygningsmiljø som hadde
nær tilknyting til utbygginga av jernbanen i området.
Kulturmiljøet er godt ivareteke og verna med
omsynssone i kommuneplan for Vaksdal. Delområdet
har stor kulturhistorisk verdi.
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Vurdering av påverknad og konsekvens Veg og bane

Dei forskjellige veg- og banealternativa frå Stanghelle til Indre Arna gjev ulik påverknad og
konsekvens for fagtema Kulturarv. Veg og bane heng saman i - og er begge vurdert samla i - både
Alternativ B1 og Alternativ B2.
Dei ulike alternativa går frå Stanghelle til Indre Arna i Bergen og Vaksdal kommunar.
Deponiområde og tverrslag ut frå tunnelane er konsekvensvurdert uavhengig av veg- og
banealternativa i kapittel 7.

6.1

Alternativ B1

Dagsonene til Alternativ B1 er lik dei i alternativ B2 bortsett frå gjennom tettstaden Vaksdal.
For Kulturarv er det delområde KM14-23 som er forskjellege i dei to alternativa.
6.1.1

Påverknad

Dei registrerte kulturmiljøa og kulturhistoriske landskap innafor plan- og influensområdet er vurdert
å få følgjande påverknad frå tiltaka i alternativ B1:
KM 1 Vossebanen
Tabell 6-1 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
▲
B1 Bane
Planforslaget medfører at dagens jernbane mellom Arna og Stanghelle leggjast ned.
Forslaget om å byggje ny jernbane betyr at store delar av den historiske
Vossebanen/Bergensbanen mister sin opphavleg funksjon, eit tap som vil redusere
verdien til kulturminnet. Alternativ B1 medfører at delområdet vert forringa.
KM 2 Dalehagen
Tabell 6-2 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra
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KM 3 Helle
Alternativ B1 Veg startar på Helle i Vaksdal kommune, mellom Helletunnelen og Lågaskarstunnelen.
Her ligg E16 i kort dagsone i dag, og tiltaket vert ei utviding av dagens veg med kryssområde til
lokalvegar, fortau og ny tunnel vidare mot Vaksdal (Berrfjelltunnelen). Det avkøyring til Stanghelle ,
Helle og Hellevegen. Det nye tiltaket vil krevje eit større areal i området enn dagens situasjon.

Figur 6-1 Kryssløysing på Helle. Illustrasjon Sweco.

Tabell 6-3 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil råke mindre delar av kulturlandskapet på garden, og vil kunne svekke
samanhengen mellom innmarka og utmarka. Planforslaget råkar ingen kjende
kulturminne. Alternativ B1 vil medføre at delområdet vert noko forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 4 Hellevegen
Tabell 6-4 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Planforslaget medfører at Hellevegen vert råka, om lag på same staden som E16
kryssar Hellevegen i dag. Det vert bygd ny kulvert under E16. Endringa vert vurdert å
vere liten og på ein mindre viktig del av den gamle vegen. Alternativ B1 vil medføre at
delområdet vert noko forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
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KM 5 Tettstaden Stanghelle

Figur 6-2 Ny situasjon ved Stanghelle, her sett frå vest. Illustrasjon Sweco.

Figur 6-3 Ny situasjon ved Stanghelle, her sett frå aust. Illustrasjon Sweco.

Tabell 6-5 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Ny veg vert lagt i tunnel og ligg såleis utanom delområdet, men det er planlagd ein
rømmingstunnel frå den nye Berrfjelltunnelen, som vil komme ut ved sørlege portalen
ved Lågaskarstunnelen. Rømmingstunnelen vil råke ei bergflate der Bergen museum i
1985 påviste ein heller. Helleren ligg ikkje i Askeladden og status er uviss. Det er i
seinare år bygd ein veg tett inntil bergveggen, og spora etter hola er i dag vanskeleg å
sjå. Tiltaket vil øydelegge og redusere eventuelle kulturspor her, men då status er
uklar vurderast det at tiltaket berre vil gje tap. Delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Ny stasjon kjem midt i «sentrum» av Stanghelle og vil endre store delar av
delområdet. Tiltaket medfører også ny jernbanebru over Dalevågen. Bedehuset og
nokre bygningar må rivast. Planforslaget medfører også at tiltak får nærføring til
bustadhuset (SEFRAK) på garden Stanghelle. Trass i at tiltaket vert lagt så sentralt
fører det likevel berre til tap av mindre viktige element, men vil ha stor indirekte
påverknad på kulturmiljøet totalt. Alternativ B1 medfører at delområdet vert noko
forringa av tiltaket.
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Figur 6-1 Verdikart og påverknad, Stanghelle.

KM 6 Stanghelle stasjon
Tabell 6-6 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Med tiltaket leggjast stasjonen på Trengereid ned, og delområdet taper sin funksjon.
Stasjonsbygningen er i bruk som bustadhus i dag og har endra funksjon, men inngår
som naturleg del av stasjonsmiljøet. Nedlegging av stasjonen medfører at delområdet
vert noko forringa.
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KM 7 Stanghelle gravplass
Tabell 6-7 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Gravplassen ligg like ved dagens stasjon på Stanghelle. Når jernbanen vert lagt om vil
det medføre ein forbetring med mindre støy og trafikk i området. Alternativ B1
medføre ein liten forbetring for delområdet.
KM 8 Gravfeltet på Tettaneset
Tabell 6-8 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 9 Helleren i Stanghelle
Tabell 6-9 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Hellaren ligg like ved dagens stasjon på Stanghelle, med gjerde mellom. Når jernbanen
vert lagt om vil det gje ein liten grad av forbetring i form av mindre støy og togtrafikk i
området. Alternativ B1 medfører ein liten forbetring for delområdet.
KL 10 Dalevågen
Tabell 6-10 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket råker kulturhistorisk landskap ved Helle, som utgjer ein del av delområdet.
Plasseringa av tiltaket er lagt til om lag same stad som dagens veg, noko som betyr at
tiltaket ikkje vil medføre særleg større tap av lesbarheit i kulturlandskapet. Alternativ
B1 medfører at delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Tiltaket inneber ny stasjon og bru ved Stanghelle og høge fjellskjeringar på nordsida
av Dalevågen, noko som medfører ein fysisk og visuell endring i det kulturhistoriske
landskapet. Særleg er det dei høge fjellskjeringar som vil påverke mest negativt i form
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av visuell skjemming av delområdet. Alternativ B1 medfører at delområdet vert
forringa.
KM 11 Fossmark
Tabell 6-11 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 12 Skreia steinbrot
Tabell 6-12 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 13 Vaksdal mølle
Tabell 6-13 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Dagens jernbane, som kjem ut i tunnel like bak fabrikken, vert lagt ned. Dette vil gje
mindre støy kring delområdet. Men den historiske samanhengen mellom fabrikken og
jernbanen forsvinn. Totalt vurderast det at delområdet vert noko forringa.
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Figur 6-4 Ny situasjon i Vaksdal, her sett frå vest. Illustrasjon Sweco.

Figur 6-5 Ny situasjon i Vaksdal, her sett frå aust. Illustrasjon Sweco.

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

136 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

137 AV 220
UAS-00-A-00012
01E
18.11.2020

Kart 6-2 Verdikart og påverknad, Vaksdal.

Tabell 6-14 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Alternativ B1 inneber at ny E16 og ny jernbanestasjon vert lagt parallelt og like aust
for Vaksdal senter, om lag der dagens E16 ligg. Tiltaket råkar austre del av
delområdet, som vurderast som ein mindre viktig del av kulturmiljøet. Dette området
er alt mykje endra og påverka av dagens E16 og lokalvegsystem. Planforslaget
inneberer likevel tap av bygningar med lokalhistorisk verdi knytt til Vaksdal som
industristad, samt noko kulturlandskap.
Alternativ B1 medfører at delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Alternativ B1 inneber at ny E16 og ny jernbanestasjon vert lagt parallelt og like aust
for Vaksdal senter, om lag der dagens E16 ligg. Tiltaket råkar utkanten av delområdet,
som er vurdert som ein mindre viktig del av kulturmiljøet. Planforslaget inneberer
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likevel tap av bygningar med lokalhistorisk verdi knytt til Vaksdal som industristad,
samt noko kulturlandskap.
Alternativ B1 medfører at delområdet vert noko forringa.
KM 15 Vaksdal kyrkje
Tabell 5-15 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 16 Kollhaugen
Tabell 6-16 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Planforslaget medfører ingen direkte endring for gravhaugen, men tiltaket vert godt
synleg frå delområdet, og vil medføre ein visuell påverknad. Gravhaugen er opphavleg
lagt slik at den skal synast godt i landskapet. Tiltaket vil kunne svekke siktliner slik at
gravhaugen vert vanskelegare å sjå eller vert mindre dominerande sett frå aust, men
samstundes ikkje så mykje meir enn dagens situasjon. Alternativ B1 medfører at
delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Planforslaget medfører ingen direkte endring for gravhaugen, men tiltaket vert godt
synleg frå delområdet, og vil medføre ein visuell påverknad. Gravhaugen er opphavleg
lagt slik at den skal synast godt i landskapet. Tiltaket vil kunne svekke siktliner slik at
gravhaugen vert vanskelegare å sjå eller vert mindre dominerande sett frå aust, men
samstundes ikkje så mykje meir enn dagens situasjon. Alternativ B1 medfører at
delområdet vert noko forringa.
KM 17 Vaksdal stasjon
Tabell 6-17 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Planforslaget inneberer ny togstasjon på Vaksdal, og dagens stasjon vert lagt ned.
Sjølv om den historiske stasjonen vert ståande og får ny bruk, mister den sin
opphavlege funksjon, - eit tap som redusere kulturminneverdien.
Alternativ B1 medfører at delområdet vert forringa.
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KM 18 Vaksdal aust (aust for E16)
Tiltaket kjem ut av Berrfjordtunnelen med kort dagsone i Vaksdal før den går inn i ny tunnel. Ny veg
og jernbane vert plassert mellom dagens veg og Vaksdal senter. Vegen vert lagt på bru over dalen.
Dagens E16 vert del av lokalvegsystemet, og avkøyringa til Vaksdal skjer frå ny tunnel med veg som
kjem ut i området ved Brualeitet. Her vert det rundkøyring til lokale vegar.
Tabell 6-18 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil utgjere ein barriere mellom delområda vest for E16 og delområda aust for
E16, og vil kunne svekke historiske samanhengar. Tiltaket vil råke fleire hus, også hus
registrert i SEFRAK, og der to av desse (nr. 11 og 32) er underlagt § 25 i
Kulturminnelova om Meldeplikt for offentlege organ.
Alternativ B1 medfører at delområdet vert forringa av tiltaket.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil utgjere ein barriere mellom delområda vest for E16 og aust for E16 og
svekke historiske samanhengar. Totalt vurderast det at delområdet vert forringa av
tiltaket.
KM 19 Nygarden (ved Brualeitet)
Tabell 6-19 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket medfører at nytt vegsystem kjem tettare innpå delområdet og vil råker deler
av kulturmiljøet, noko som medfører at verdien til kulturmiljøet vil reduserast. Totalt
vurderast det at delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil ikkje ha noko direkte påverknad på delområdet, men vil føre til ein større
barriere mellom delområda vest for E16 og aust for E16, og svekke den historiske
samanhengen. Totalt vurderast det at det vert berre ein ubetydeleg endring for
delområdet.
KM 20 Vaksdal gravplass
Tabell 6-20 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Delområdet vert ikkje direkte råka, men tiltaket vil gje ein liten visuell påverknad. Frå
gravplassen, ved klokketårnet, er det utsikt mot Vaksdal. Herifrå vil tiltaka utgjere ein
barriere tvers over dalen, og splitte opp samanhengar i det kulturhistoriske
landskapet. Endringane er likevel marginale, og vil ikkje redusere verdien av
delområdet. Totalt vurderast det at tiltaket vil medføre ei ubetydeleg endring for
delområdet.
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▲
Delområdet vert ikkje direkte råka, men tiltaket vil gje ein liten visuell påverknad. Frå
gravplassen, ved klokketårnet, er det utsikt mot Vaksdal. Herifrå vil tiltaka utgjere ein
barriere tvers over dalen, og splitte opp samanhengar i det kulturhistoriske
landskapet. Endringane er likevel marginale, og vil ikkje redusere verdien av
delområdet. Totalt vurderast det at tiltaket vil medføre ei ubetydeleg endring for
delområdet.

KM 21 Tolås
Tabell 6-21 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle
Tabell 6-22 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Ny vegtunnel og nytt lokalvegsystem i Brualeitet/Botnavegen råker røyrgata som fører
vatn til Vaksdal fabrikker. Røyrgata må rivast og leggjast om. Dette medfører tap av
viktige delar av kulturminnet, og tiltaket vil forringe delområdet.
▲
B1 Bane
Røyrgata er alt endra gjennom dette området, og tiltaket gjev berre ubetydelege
endringar av delområdet.
KM 23 Sædalen
Tabell 6-23 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 24 Indre og ytre Boge
Tabell 6-24 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra
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KM 25 Boge mølle
Tabell 6-25 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 26 Langhelle
Tabell 6-26 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 27 Tettstaden Trengereid

Figur 6-6 Ny sitasjon på Trengereid, sett ifrå nordvest. Illustrasjon Sweco.

Forbetra
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Kart 6-3 Verdikart og påverknad, Trengereid.

Tabell 6-27 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket er planlagt om lag i same området som dagens E16. Trass i at det vert større
arealbeslag vil tiltaket medføre ubetydeleg endring for delområdet.
▲
B1 Bane
Jernbanen kjem ut i kort dagstrekning mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen.
Banen vert liggande lågare i terrenget enn vegen, ved Trengereidsvingane. Tiltaket vil
fysisk råke delområdet, men på eit område som er mindre viktig for kulturmiljøet.
Men tiltaket vil ha ein større, indirekte påverknad på delområdet, som i stor grad er
etablert her nettopp på grunn av Vossebanen. Når stasjonen vert lagt ned og ikkje
erstatta går viktige kulturhistoriske samanhengar tapt. Det vurderast at tiltaket
medfører at delområdet vert noko forringa.
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KM 28 Trengereid stasjon
Tabell 6-28 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
▲
Med tiltaket leggjast dagens stasjon på Trengereid ned. Sjølv om stasjonen vert
ståande og eventuelt får ny bruk, er det å miste opphavleg funksjon negativt, og
medfører at delområdet vert noko forringa.
KM 29 Trengereid gard
Tabell 6-29 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vert i same området som dagens veg, som ligg på ei flate ovanfor delområdet.
Det vil difor ikkje råke delområdet, heller ikkje visuelt, men kan medføre ei svekking
av eldre sambandsliner mot utmarksområde. Tiltaket medfører ei ubetydeleg endring
for delområdet.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil ikkje råke delområdet, men kjem nærare innpå delområdet og vil kunne ha
ei visuell påverknad og kunne medføre ei svekking av eldre sambandsliner mot
utmarksområde. Tiltaket medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.
KM 30 Hardangervegen ved Trengereid og Trengereiddalen
Tabell 6-30 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
▲
Hardangervegen kryssar gjennom tiltaksområdet og vert råka på begge sider av
tiltaket. Dagens E16 har endra den opphavlege traseen, og ny vegtrase vil endre han
enno noko meir, og ytterlegare svekke den historiske samanhengen. Mindre delar av
vegen, mellom anna ei vegsløyfe og ei eldre steinbru i Trengereiddalen, vert direkte
råka. Tiltaket medfører at delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Tiltaket råker ikkje Hardangervegen direkte, men kjem ut i dagsone like sør for øvste
del av Trengereidsvingane, og vil få nærføring til delområdet. Endringar av
omgjevnadane vil kunne ytterlegare svekke historiske samanhengar. Delområdet
vurderast å verte noko forringa.
KM 31 Krigsminne - Støttepunkt Trengereid
Tabell 6-31 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring

Forbetra
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Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

KM 32 Skulstad Søre, «Kråni»
Tabell 6-32 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet, heller ikkje visuelt.
B1 Bane
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet, heller ikkje visuelt.

Forbetra

KM 33 Gruve, Trengereiddalen
Tabell 6-33 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil råke delområdet direkte då området skal fyllast med stein, noko som
medfører at gruva «forsvinn» og at delområdet går tapt. Delområdet vert sterkt
forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
KM 34 Øyjorda – Trengereiddalen - Gamlestølen
Tabell 6-34 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 35 Risnes kalkgruver
Tabell 6-35 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
▲
Truleg kjem ikkje tiltaket til å råke delområdet, heller ikkje visuelt. Men det er ein
ørliten moglegheit at tiltaket kan kunne råke ein gruvesjakt inne i fjellet. Om så skjer
vil likevel dette berre føre til ei ubetydeleg endring for delområdet.
▲
B1 Bane
Truleg kjem ikkje tiltaket til å råke delområdet, heller ikkje visuelt. Men det er ein
ørliten moglegheit at tiltaket kan kunne råke ein gruvesjakt inne i fjellet. Om så skjer
vil likevel dette berre føre til ei ubetydeleg endring for delområdet.
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KM 36 Romslo
Tabell 6-23 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
På Romslo skal dagens vektstasjon flyttast til ny plass på andre sida av vegen, litt aust
for noverande plass. Det er ingen kjente kulturminne som vert råka, men eldre
kulturlandskap på garden Romslo går tapt. Vekststasjonen kjem også noko nærare
innpå gardstun og vil ha ein visuell påverknad.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 37 Havrå – freda fjordlandskap med klyngetun og kulturlandskap
Tabell 6-37 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 38 Takvam

Figur 6-7 Utklipp frå modell som viser aktuelle rømingstunnelar ved Takvam. Illustrasjon Sweco.

Tabell 6-38 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg

Forbetra
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Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
Rømmingstunnel frå jernbane er planlagt ut ved Takvam. Tiltaket skal i
utgangspunktet ikkje råke hus, men vil komme tett innpå eldre gardstun, delvis inn på
gardstunet. Også innmarka vert råka. Dette medfører tap av miljøets funksjon og vil
svekke kulturhistoriske samanhengar. Tiltaket medfører at delområdet vert forringa.

KM 39 Takvam kapell og gravplass
Tabell 6-39 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Rømmingstunnel frå jernbanen er planlagt ut ved Takvam, men vil ikkje råde
delområdet direkte, men kan ha ei visuell påverknad. Tiltaket medfører ei ubetydeleg
endring for delområdet.
KL 40 Skuggestranda
Tabell 6-40 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Rømmingstunnel frå jernbane er planlagt ut ved Takvam, noko som vil medføre ei
endring i kulturlandskapet, men totalt sett vil tiltaket medfører ei ubetydeleg endring
av delområdet.
KM 41 Arna kyrkje
Tabell 6-41 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Ny tunnel frå Arna stasjon og nordover råker ikkje delområdet, og berre i liten grad
visuelt. Det vurderast at tiltaket medfører berre ei ubetydeleg endring for
delområdet.
KM 42 Arna stasjon
Tabell 6-42 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra
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▲
Tiltaket vil medføre nokon endringar av stasjonsområdet. Ny tunnel gjennom
Arnanipa får innslag like sør for dagens tunnel frå 1964, og vert ruvande samanlikna
med den eldre. Men Arna stasjon har dei seinaste åra gjennomgått store endringar,
og dei nye tiltaka vert vurdert som berre ein ubetydeleg endring for delområdet.

KM 43 Tettstaden Indre Arna

Kart 6-4 Verdikart og påverknad, Arna stasjon.

Tabell 6-43 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲

Forbetra
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Tiltaket vil medføre ein direkte og visuell påverknad for ein mindre del av delområdet,
men området her er så prega av endringar frå før av at det totalt sett vert vurdert at
tiltaket medfører kunn ei ubetydeleg endring for delområdet.

KM 44 Mjeldheim
Tabell 6-44 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
▲
B1 Bane
Vil ikkje råke direkte, men vil ha ei visuell påverknad. Det vert vurdert at tiltaket
medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.

Figur 6-8 Ny dobbel bru over Arnadalen ved Arnatveit, dett frå nord. Illustrasjon Sweco.

KM 45 Arnatveit
Tabell 6-45 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil ha ein liten negativ visuell
påverknad. Området vegen vert lagt i er mykje endra frå før av, og dei historiske
samanhengane brotne. Ut frå dette vurderast det at tiltaket medfører berre ei
ubetydeleg endring for delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
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KM 46 Feltbatteri Espeland
Tabell 6-46 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet, heller ikkje visuelt. Tiltaket medfører ei ubetydeleg
endring for delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Kart 6-5 Verdikart og påverknad, Arnadalen.

KM 47 Postvegen gjennom Arnadalen
Tabell 6-47 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
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Alternativ

Sterkt forringa

B1 Veg

▲
Tiltaket vil råke delområdet der den nye brua kjem over Arnadalen, der postvegen ligg
med angitt omsynssone H570 Historisk vegfar i KPA og inngår i dagens kommunale
veg (Langerekkja). Ein mindre del av postvegen vil liggje under ny bru og det kjem
brupilarar tett attmed postvegen. I område her ligg ei mindre steinbru, og om det vert
vegutvidingar i anleggstida kan den forsvinne. Ut frå dette vurderast det at tiltaket
medfører at delområdet vert noko forringa.

B1 Bane

Forringa

SIDE:
DOK.NR:
REV:
DATO:

Forbetra

Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

KM 48 Espeland
Tabell 6-48 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
På Espeland er det planlagt riggområde og tiltaket vil råke eit større område av
garden, mellom anna gardstun og eldre kulturlandskap. Det nordre gardstunet med
dei eldste bygningane vert spart og regulert med omsynssone. Men trass i dette vert
området ikring så endra at historiske samanhengar i delområdet vert brotne og
lesbarheita sterkt redusert. Det vurderast at tiltaket medfører at delområdet vert
sterkt forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 49 Janusfabrikken
Tabell 6-49 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil kunne ha ei lita visuelt påverknad og
endre kulturhistoriske samanhengar. Det vurderast at tiltaket berre vil medføre ei
ubetydeleg endring.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 50 Bustadområde kring Janusfabrikken
Tabell6-50 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil kunne ha ei lita visuell påverknad og
endre kulturhistoriske samanhengar. Det vurderast at tiltaket berre vil medføre ei
ubetydeleg endring.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
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KM 51 Espeland stoppestad
Tabell 6-51 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
KM 52 Langedalen kulturhistoriske landskap
Tabell 6-52 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 53 Historisk vegfar mellom Langedalen og Espeland
Tabell 6-53 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 54 Smedplassen i Stanghelle
Tabell 6-54 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Delområdet ligg skjerma bak ein fjellnabb og vil ikkje verta påverka av ny stasjon.
Derimot vil det at togtrafikken forsvinn kunne ha ei lita positiv påverknad med tanke
på det verna miljøet. Men samstundes var smedplassen sin funksjon knytt til
jernbanen, og nedlegginga av dagens bane vil redusere historiske samanheng. Totalt
vert det vurdert at tiltaket berre medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.
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Konsekvens Alternativ B1 VEG

Alternativ B1 VEG vil gje følgjande konsekvens for delområda og fagtema Kulturarv:

Samletabell: Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ B1 VEG
Delområde

Verdi

KM 1 Vossebanen

Stor

KM 2 Dalehagen

Noko

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 3 Helle

Middels

Noko
forringa

Mindre kulturhistoriske
samanhengar vert svekka

_

KM 4 Hellevegen

Middels

Noko
forringa

Råker berre ein liten del av
delområdet og på ein mindre
viktig del

_

KM 5 Tettstaden
Stanghelle

Middels

Noko
forringa

Tap av kulturspor (uavklart
vernestatus)

_

KM 6 Stanghelle
stasjon

Stor

Noko
forringa

Oppsplitting av kulturhistorisk
landskap, men utan tap av
lesbarheit.

_

Noko
forringa

Tap av einskilde historiske
element. Barriereverkand mellom
delområde aust og vest for
tiltaket.

Noko
forringa

Visuell barriere som svekker
lesbarheita av kulturhistoriske
samanheng kring delområdet

KM 7 Stanghelle
gravplass

Middels

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

Stor

KM 9 Helleren i
Stanghelle

Stor

KL 10 Dalevågen

Stor

KM 11 Fossmark

Middels

KM 12 Skreia
steinbrot

Middels

KM 13 Vaksdal
mølle

Stor

KM 14 Tettstaden
Vaksdal (vest for
E16)

Stor

KM 15 Vaksdal
kyrkje

Stor

KM 16 Kollhaugen

Stor

_

_
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KM 17 Vaksdal
stasjon

Stor

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

Noko

Forringa

Tap av historieforteljande element,
skapar barriere mellom område
med kulturhistoriske samanhengar

_

KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

Middels

Noko
forringa

Nærføring, skapar barriere mellom
område som har kulturhistorisk
samanheng

_

KM 20 Vaksdal
gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

Noko visuell påverknad og barriere
mellom område som har
kulturhistorisk samanheng

KM 21 Tolås

Noko

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal
mølle

Stor

Forringa

KM 23 Sædalen

Middels

KM 24 Indre og
Ytre Boge

Middels

KM 25 Boge mølle

Middels

KM 26 Langhelle

Middels

KM 27 Tettstaden
Trengereid

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 28 Trengereid
stasjon

Stor

-

KM 29 Trengereid
gard

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 30
Hardangervegen
ved Trengereid og
Trengereiddalen

Middels

Noko
forringa

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

Middels

KM 32 Skulstad
Søre, «Kråni»

Middels

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen

Noko

KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Noko

KM 35 Risnes
kalkgruver

Stor

Tap av viktig del av kulturminne,
noko som reduserer verdien og
funksjonen til delområdet

0

Råker ein mindre del av
delområdet, men vil svekke den
kulturhistoriske samanhengen.

_

0

Ubetydeleg
endring

Ubetydeleg
endring

__

0

Ubetydeleg
endring

Sterkt
forringa

0

0
Øydelegg delområdet

_

0
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-

Særs
stor

KM 38 Takvam

Middels

KM 39 Takvam
kapell og gravplass

Middels

KL 40
Skuggestranda

Stor

KM 41 Arna kyrkje

Stor

KM 42 Arna stasjon

Noko

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

Noko

KM 44 Mjeldheim

Noko

KM 45 Arnatveit

Middels

Ubetydeleg
endring

Liten negativ visuell påverknad

Ubetydeleg
endring

Noko større nærføring enn dagens
situasjon

0

KM 46 Krigsminne Feltbatteri Espeland

Middels

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen

Middels

Noko
forringa

Kan svekke samanhengen av
delområdet

KM 48 Espeland

Middels

Sterkt
forringa

Bevarer bygningar, men øydelegg
store delar av kulturmiljøet

KM 49
Janusfabrikken

Stor

Ubetydeleg
endring

Visuell påverknad

0

KM 50
Bustadområde
kring
Janusfabrikken

Middels

Ubetydeleg
endring

Visuell påverknad

0

KM 51 Espeland
stoppestad

Stor

KL 52 Langedalen
kulturhistoriske
landskap

Stor

KM 53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland

Stor

KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

Stor

0

_

__
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Konsekvens Alternativ B1 BANE

Dei registrerte delområda innan kulturarv er vurdert å få følgjande konsekvens frå tiltaka i B1 BANE:

Samletabell: Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ B1 BANE
Delområde

KM 1 Vossebanen

KM 2 Dalehagen

Verdi

Stor

Påverknad

Forringa

Vurdering påverknad

Nedlegging av historisk
jernbanetrase betyr tap av
funksjon, noko som vil svekke
verdien av delområdet

Konsekvens
Trinn 1

__

Noko

KM 3 Helle

Middels

KM 4 Hellevegen

Middels

KM 5 Tettstaden
Stanghelle

Middels

Noko
forringa

Tap av einskildelement

KM 6 Stanghelle
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

Forbetra

Reduserer påverknad frå støy og
trafikk

+

+

KM 7 Stanghelle
gravplass

Middels

_

__

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

Stor

KM 9 Helleren i
Stanghelle

Stor

Forbetra

Reduserer påverknad frå støy og
trafikk

KL 10 Dalevågen

Stor

Noko
forringa

Oppsplitting av kulturhistorisk
landskap og tap av
einskildelement

KM 11 Fossmark

Middels

KM 12 Skreia
steinbrot

Middels

Stor

Noko
forringa

Den historiske samanhengen
mellom fabrikken og jernbanen
forsvinn.

_

Middels

Noko
forringa

Tap av historieforteljande element,
barriereverknad mellom
delområda i Vaksdal

_

Noko
forringa

Visuell påverknad og oppsplitting
av historiske samanhengar

_

KM 13 Vaksdal
mølle

KM 14 Tettstaden
Vaksdal

KM 15 Vaksdal
kyrkje

Stor

KM 16 Kollhaugen

Stor

__
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__

KM 17 Vaksdal
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

Noko

Forringa

Skapar barriere mellom delområde
og svekker samanhengar

KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 20 Vaksdal
gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

0

Ubetydeleg
endring

0

KM 21 Tolås

Noko

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal
mølle

Stor
verdi

KM 23 Sædalen

Middels

KM 24 Indre og
Ytre Boge

Middels

_

KM 25 Boge Mølle
KM 26 Langhelle
_

KM 27 Tettstaden
Trengereid

Middels

Noko
forringa

Tap av historiske samanhengar

KM 28 Trengereid
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

KM 29 Trengereid
gard

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 30
Hardangervegen
ved Trengereid og
Trengereiddalen

Middels

Noko
forringa

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

Middels

Ubetydeleg
endring

0

Ubetydeleg
endring

0

KM 32 Skulstad
Søre, «Kråni»

Noko

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen

Noko

KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Noko

KM 35 Risnes
kalkgruver

Stor

KM 36 Romslo

Middels

KM 37 Havrå

Særs
stor

__

0

Svekker historiske samanhengar

_
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KM 38 Takvam

Middels

Forringa

__

KM 39 Takvam
kapell og gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KL 40
Skuggestranda

Stor

Ubetydeleg
endring

0

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

Noko

Ubetydeleg
endring

0

KM 44 Mjeldheim

Noko

Ubetydeleg
endring

KM 45 Arnatveit

Middels

KM 46 Krigsminne Feltbatteri Espeland

Middels

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen

Middels

KM 48 Espeland
gard

Middels

KM 49
Janusfabrikken

Stor

KM 50
Bustadområde
kring
Janusfabrikken

Middels

KM 51 Espeland
stoppestad

Stor

KL 52 Langedalen
kulturhistoriske
landskap

Stor

KM 53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland

Stor

KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

Stor

Liten visuell påverknad

0
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Alternativ B2

Alternativ B2 er likt B1, bortsett frå gjennom tettstaden Vaksdal (delområde KM14-23). I Vaksdal
inneber alternativet ei splitting av veg og jernbane. Jernbanen ligg i området nær dagens E16, medan
E16 vert lagt lengre aust i dalen, ved Tolås. På den måten vert vegtrafikken flytta vekk frå
sentrumsområdet.
For kulturarv er det delområde KM14-23 som er forskjellege for dei to alternativa.
6.2.1

Påverknad

Dei registrerte kulturmiljøa og kulturhistoriske landskap innafor plan- og influensområdet er vurdert
å få følgjande påverknad frå tiltaka i alternativ B2:
KM 1 Vossebanen
Tabell 6-55 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
▲
B1 Bane
Planforslaget medfører at dagens jernbane mellom Arna og Stanghelle leggjast ned.
Forslaget om å byggje ny jernbane betyr at store delar av den historiske
Vossebanen/Bergensbanen mister sin opphavleg funksjon, eit tap som vil redusere
verdien til kulturminnet. Alternativ B1 medfører at delområdet vert forringa.
KM 2 Dalehagen
Tabell 6-56 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - Tiltaket råker ikkje råke delområdet.

Forbetra

KM 3 Helle
Alternativ B1 Veg startar på Helle i Vaksdal kommune, mellom Helletunnelen og Lågaskarstunnelen.
Her ligg E16 i kort dagsone i dag, og tiltaket vert ei utviding av dagens veg med kryssområde til
lokalvegar, fortau og ny tunnel vidare mot Vaksdal (Berrfjelltunnelen). Det avkøyring til Stanghelle ,
Helle og Hellevegen. Det nye tiltaket vil krevje eit større areal i området enn dagens situasjon.
Tabell 6-57 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
▲

Forbetra
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Tiltaket vil råke mindre delar av kulturlandskapet på garden, og vil kunne svekke
samanhengen mellom innmarka og utmarka. Planforslaget råkar ingen kjende
kulturminne. Alternativ B1 vil medføre at delområdet vert noko forringa.
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.

KM 4 Hellevegen
Tabell 6-58 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Planforslaget medfører at Hellevegen vert råka, om lag på same staden som E16
kryssar Hellevegen i dag. Det vert bygd ny kulvert under E16. Endringa vert vurdert å
vere liten og på ein mindre viktig del av den gamle vegen. Alternativ B1 vil medføre at
delområdet vert noko forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
KM 5 Tettstaden Stanghelle
Tabell 6-59 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Ny veg vert lagt i tunnel og ligg såleis utanom delområdet, men det er planlagd ein
rømmingstunnel frå den nye Berrfjelltunnelen, som vil komme ut ved sørlege portalen
ved Lågaskarstunnelen. Rømmingstunnelen vil råke ei bergflate der Bergen museum i
1985 påviste ein heller. Helleren ligg ikkje i Askeladden og status er uviss. Det er i
seinare år bygd ein veg tett inntil bergveggen, og spora etter hola er i dag vanskeleg å
sjå. Tiltaket vil øydelegge og redusere eventuelle kulturspor her, men då status er
uklar vurderast det at tiltaket berre vil gje tap. Delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Ny stasjon kjem midt i «sentrum» av Stanghelle, og vil endre store delar av
delområdet. Tiltaket medfører også ny jernbanebru over Dalevågen. Bedehuset og
nokre bygningar må rivast. Planforslaget medfører også at tiltak får nærføring til
bustadhuset (SEFRAK) på garden Stanghelle. Trass i at tiltaket vert lagt så sentralt
fører det likevel berre til tap av mindre viktige element, men vil ha stor indirekte
påverknad på kulturmiljøet totalt. Alternativ B1 medfører at delområdet vert noko
forringa av tiltaket.
KM 6 Stanghelle stasjon
Tabell 6-60 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
▲

Forbetra
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Med tiltaket leggjast stasjonen på Trengereid ned, og delområdet taper sin funksjon.
Stasjonsbygningen er i bruk som bustadhus i dag og har endra funksjon, men inngår
som naturleg del av stasjonsmiljøet. Nedlegging av stasjonen medfører at delområdet
vert noko forringa.

KM 7 Stanghelle gravplass
Tabell 6-61 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
▲
B1 Bane
Gravplassen ligg like ved dagens stasjon på Stanghelle. Når jernbanen vert lagt om vil
det medføre ein forbetring med mindre støy og trafikk i området. Alternativ B1
medføre ein liten forbetring for delområdet.
KM 8 Gravfeltet på Tettaneset
Tabell 6-62 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.

Forbetra

KM 9 Helleren i Stanghelle
Tabell 6-63 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet og fører ikkje til endringar.
▲
B1 Bane
Hellaren ligg like ved dagens stasjon på Stanghelle, med gjerde mellom. Når jernbanen
vert lagt om vil det gje ein liten grad av forbetring i form av mindre støy og togtrafikk i
området. Alternativ B1 medfører ein liten forbetring for delområdet.
KL 10 Dalevågen
Tabell 6-64 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket råker kulturhistorisk landskap ved Helle, som utgjer ein del av delområdet.
Plasseringa av tiltaket er lagt til om lag same stad som dagens veg, noko som betyr at
tiltaket ikkje vil medføre særleg større tap av lesbarheit i kulturlandskapet. Alternativ
B1 medfører at delområdet vert noko forringa.
▲
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Tiltaket inneber ny stasjon og bru ved Stanghelle og høge fjellskjeringar på nordsida
av Dalevågen, noko som medfører ein fysisk og visuell endring i det kulturhistoriske
landskapet. Særleg er det dei høge fjellskjeringar som vil påverke mest negativt i form
av visuell skjemming av delområdet. Alternativ B1 medfører at delområdet vert
forringa.

KM 11 Fossmark
Tabell 6-65 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 12 Skreia steinbrot
Tabell 6-66 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 13 Vaksdal mølle
Tabell 6-67 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B2 Bane
Tiltaket råker ikkje delområdet direkte, heller ikkje visuelt. Dagens jernbane, som
kjem ut i tunnel like bak fabrikken, vert lagt ned. Dette vil gje mindre støy kring
delområdet. Men den historiske samanhengen mellom fabrikken og jernbanen
forsvinn. Totalt vurderast det at delområdet vert noko forringa.
KM 14 Tettstaden Vaksdal (vest for E16)
Tabell 6-68 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B2 Bane
Ny jernbanetrase og stasjon kjem aust for dagens E16, og tiltaket råkar ikkje
delområdet direkte. Tiltaket vil skape større barriere mellom delområda vest for E16
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og aust for E16, og svekke historiske samband og kontekst. Totalt vurderast det at
delområdet vert noko forringa.
KM 15 Vaksdal kyrkje
Tabell 6-69 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B2 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 16 Kollhaugen
Tabell 6-70 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B2 Bane
Delområdet vert ikkje direkte råka, men tiltaket vil ha ein visuell påverknad. Sett frå
delområdet vil tiltaka utgjere enno ein barriere tvers over dalen, og vil splitte opp
samanhengar i det kulturhistoriske landskapet. Totalt medfører tiltaket at delområdet
vert noko forringa.
KM 17 Vaksdal stasjon
Tabell 6-71 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B2 Bane
Med tiltaket kjem det ny stasjon på Vaksdal og dagens stasjon vert lagt ned. Sjølv om
stasjonen vert ståande og får ny bruk, mister den sin opphavleg funksjon, noko som
gjer at delområdet vert forringa.
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Figur 6-9 Ny situasjon i Vaksdal, Alternativ B2. Illustrasjon Sweco.

Kart 6-6 Verdikart og påverknad, Vaksdal.
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Tabell 6-72 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B2 Bane
Ny bane vert lagt aust for dagens E16, og råker delområdet. Banen vert lagt på bru og
lokalvegsystemet, som Brualeitet her i delområdet, vert lagt under brua. Frå området
under brua i sør vert det trappar og heisar til stasjonsområdet på brua. Det kjem også
ny p-plass med avkøyring frå Brualeitet.
Tiltaket vil utgjere ein barriere mellom delområda vest for E16 og aust for E16 og
svekke historiske samanhengar. Tiltaket vil råke bygningar med kulturhistorisk verdi.
Totalt vurderast det at delområdet vert forringa av tiltaket.
KM 19 Nygarden (ved Brualeitet)
Tabell 6-73 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Tiltaket råker delområdet med arealbeslag av kulturlandskap kring gardshusa, noko
som vil svekke kulturhistorisk samanhengar. Det vert vurdert at delområdet vert noko
forringa.
▲
B2 Bane
Tiltaket vil ikkje ha noko direkte påverknad på delområdet, men vil føre til ein større
barriere mellom delområda vest for E16 og aust for E16, og svekke den historiske
samanhengen. Totalt vurderast det at det vert berre ei ubetydeleg endring for
delområde.
KM 20 Vaksdal gravplass
Tabell 6-74 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B2 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B2 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra
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KM 21 Tolås

Figur 6-10 Ny situasjon ved Tolås, planforslag Alternativ , sett frå vest. Illustrasjon Sweco.

Kart 6-7 Verdikart og påverknad, Vaksdal.
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Tabell 6-75 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Garden Tolåsen ligg midt i ny trase og tiltaket fører til at heile eller største delen av
kulturmiljøet vert utsletta. Delområdet vert sterkt forringa.
B2 Bane
Ikkje relevant – tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle
Tabell 6-76 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B2 Veg
▲
Ny veg råker den historiske røyrgata som fører vatn til Vaksdal fabrikker. Delområdet
vert øydelagd på ei lengre strekning, noko som inneberer tap av eit viktige
historieforteljande element. Tiltaket får også større nærføring til dammen. Tiltaket vil
forringa delområdet.
▲
B2 Bane
Røyrgata er alt endra gjennom dette området, og tiltaket gjev berre ubetydelege
endringar av delområdet.
KM 23 Sædalen
Tabell 6-77 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B2 Veg
Sædalen vert ikkje direkte råka, men tiltaket vil ha ein liten visuell påverknad lengst
vest i delområdet. Ny veg vil utgjere ein barriere mellom delområdet og delområda
lengre vest, og splitter opp historiske samanhengar mellom desse. Totalt medfører
tiltaket at delområdet vert noko forringa.
B2 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 24 Indre og ytre Boge
Tabell 6-78 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
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KM 25 Boge mølle
Tabell 6-79 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 26 Langhelle
Tabell 6-80 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 27 Tettstaden Trengereid
Tabell 6-81 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
▲
Tiltaket er planlagt om lag i same området som dagens E16. Trass i at det vert større
arealbeslag vil tiltaket medføre ubetydeleg endring for delområdet.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil fysisk råke delområdet, men på eit område som er mindre viktig for
kulturmiljøet. Men tiltaket vil ha ein større, indirekte påverknad på delområdet, som i
stor grad er etablert her nettopp på grunn av Vossebanen. Når stasjonen vert lagt ned
og ikkje erstatta går viktige kulturhistoriske samanhengar tapt. Det vurderast at
tiltaket medfører at delområdet vert noko forringa.
KM 28 Trengereid stasjon
Tabell 6-82 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Med tiltaket leggjast dagens stasjon på Trengereid ned. Sjølv om stasjonen vert
ståande og eventuelt får ny bruk, er det å miste opphavleg funksjon negativt, og
medfører at delområdet vert noko forringa.
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KM 29 Trengereid gard
Tabell 6-83 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vert i same området som dagens veg, på ei flate ovanfor delområdet. Det
råker delområdet, heller ikkje visuelt, men kan medføre ei svekking av eldre
sambandsliner mot utmarksområde. Tiltaket medfører ei ubetydeleg endring for
delområdet.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil ikkje råke delområdet, men kjem nærare innpå delområdet og vil kunne ha
ei visuell påverknad og kunne medføre ei svekking av eldre sambandsliner mot
utmarksområde. Tiltaket medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.
KM 30 Hardangervegen ved Trengereid og Trengereiddalen
Tabell 6-84 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Hardangervegen kryssar gjennom tiltaksområdet og vert råka på begge sider av
tiltaket. Dagens E16 har endra den opphavlege traseen, og ny vegtrase vil endre han
enno noko meir, og ytterlegare svekke den historiske samanhengen. Mindre delar av
vegen, mellom anna ei vegsløyfe og ei eldre steinbru i Trengereiddalen, vert direkte
råka. Tiltaket medfører at delområdet vert noko forringa.
▲
B1 Bane
Tiltaket råker ikkje Hardangervegen direkte, men kjem ut i dagsone like sør for øvste
del av Trengereidsvingane, og vil få nærføring til delområdet. Endringar av
omgjevnadane vil kunne ytterlegare svekke historiske samanhengar. Delområdet
vurderast å verte noko forringa.
KM 31 Krigsminne - Støttepunkt Trengereid
Tabell 6-85 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.

Forbetra

KM 32 Skulstad Søre, «Kråni»
Tabell 6-86 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
B1 Bane

Forbetra
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Ikkje relevant - Tiltaket vil ikkje råke delområdet.
KM 33 Gruve, Trengereiddalen
Tabell 6-87 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil råke delområdet direkte då området skal fyllast med stein, noko som
medfører at gruva «forsvinn» og at delområdet går tapt. Delområdet vert sterkt
forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 34 Øyjorda – Trengereiddalen - Gamlestølen
Tabell 6-88 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 35 Risnes kalkgruver
Tabell 6-89 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Truleg kjem ikkje tiltaket til å råke delområdet, heller ikkje visuelt. Men det er ein
ørliten moglegheit at tiltaket kan kunne råke ein gruvesjakt inne i fjellet. Om så skjer
vil likevel dette berre føre til ei ubetydeleg endring for delområdet.
▲
B1 Bane
Truleg kjem ikkje tiltaket til å råke delområdet, heller ikkje visuelt. Men det er ein
ørliten moglegheit at tiltaket kan kunne råke ein gruvesjakt inne i fjellet. Om så skjer
vil likevel dette berre føre til ei ubetydeleg endring for delområdet.
KM 36 Romslo
Tabell 6-90 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
På Romslo skal dagens vektstasjon flyttast til ny plass på andre sida av vegen, litt aust
for noverande plass. Det er ingen kjente kulturminne som vert råka, men eldre
kulturlandskap på garden Romslo går tapt. Vekststasjonen kjem også noko nærare
innpå gardstun og vil ha ein visuell påverknad.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
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KM 37 Havrå – freda fjordlandskap med klyngetun og kulturlandskap
Tabell 6-91 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 38 Takvam
Tabell 6-92 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Rømmingstunnel frå jernbane er planlagt ut ved Takvam. Tiltaket skal i
utgangspunktet ikkje råke hus, men vil komme tett innpå eldre gardstun, delvis inn på
gardstunet. Også innmarka vert råka. Dette medfører tap av miljøets funksjon og vil
svekke kulturhistoriske samanhengar. Tiltaket medfører at delområdet vert forringa.
KM 39 Takvam kapell og gravplass
Tabell 6-93 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Rømmingstunnel frå jernbanen er planlagt ut ved Takvam, men vil ikkje råde
delområdet direkte, men kan ha ei visuell påverknad. Tiltaket medfører ei ubetydeleg
endring for delområdet.
KL 40 Skuggestranda
Tabell 6-94 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Rømmingstunnel frå jernbane er planlagt ut ved Takvam, noko som vil medføre ei
endring i kulturlandskapet, men totalt sett vil tiltaket medfører ei ubetydeleg endring
av delområdet.
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KM 41 Arna kyrkje
Tabell 6-95 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Ny tunnel frå Arna stasjon og nordover råker ikkje delområdet, og berre i liten grad
visuelt. Det vurderast at tiltaket medfører berre ei ubetydeleg endring for
delområdet.
KM 42 Arna stasjon
Tabell 6-96 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
▲
Tiltaket vil medføre nokon endringar av stasjonsområdet. Ny tunnel gjennom
Arnanipa får innslag like sør for dagens tunnel frå 1964, og vert ruvande samanlikna
med den eldre. Men Arna stasjon har dei seinaste åra gjennomgått store endringar,
og dei nye tiltaka vert vurdert som berre ein ubetydeleg endring for delområdet.
KM 43 Tettstaden Indre Arna
Tabell 6-97 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Tiltaket vil medføre ein direkte og visuell påverknad for ein mindre del av delområdet,
men området her er så prega av endringar frå før av at det totalt sett vert vurdert at
tiltaket medfører kunn ei ubetydeleg endring for delområdet.
KM 44 Mjeldheim
Tabell 6-98 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Vil ikkje råke direkte, men vil ha ei visuell påverknad. Det vert vurdert at tiltaket
medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.
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KM 45 Arnatveit
Tabell 6-99 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil ha ein liten negativ visuell
påverknad. Området vegen vert lagt i er mykje endra frå før av, og dei historiske
samanhengane brotne. Ut frå dette vurderast det at tiltaket medfører berre ei
ubetydeleg endring for delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 46 Feltbatteri Espeland
Tabell 6-100 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet, heller ikkje visuelt. Tiltaket medfører ei ubetydeleg
endring for delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 47 Postvegen gjennom Arnadalen
Tabell 6-101 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil råke delområdet der den nye brua kjem over Arnadalen, der postvegen ligg
med angitt omsynssone H570 Historisk vegfar i KPA og inngår i dagens kommunale
veg (Langerekkja). Ein mindre del av postvegen vil liggje under ny bru og det kjem
brupilarar tett attmed postvegen. I område her ligg ei mindre steinbru, og om det vert
vegutvidingar i anleggstida kan den forsvinne. Ut frå dette vurderast det at tiltaket
medfører at delområdet vert noko forringa.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 48 Espeland
Tabell 6-102 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
På Espeland er det planlagt riggområde og tiltaket vil råke eit større område av
garden, mellom anna gardstun og eldre kulturlandskap. Det nordre gardstunet med
dei eldste bygningane vert spart og regulert med omsynssone. Men trass i dette vert
området ikring så endra at historiske samanhengar i delområdet vert brotne og
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lesbarheita sterkt redusert. Det vurderast at tiltaket medfører at delområdet vert
sterkt forringa.
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

KM 49 Janusfabrikken
Tabell 6-103 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil kunne ha ei lita visuelt påverknad og
endre kulturhistoriske samanhengar. Det vurderast at tiltaket berre vil medføre ei
ubetydeleg endring.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 50 Bustadområde kring Janusfabrikken
Tabell 6-104 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
B1 Veg
Tiltaket vil ikkje råke delområdet direkte, men vil kunne ha ei lita visuell påverknad og
endre kulturhistoriske samanhengar. Det vurderast at tiltaket berre vil medføre ei
ubetydeleg endring.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
KM 51 Espeland stoppestad
Tabell 6-105 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 52 Langedalen kulturhistoriske landskap
Tabell 6-106 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturlandskapet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra
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KM 53 Historisk vegfar mellom Langedalen og Espeland
Tabell 6-107 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko Forringa
Ubetydeleg
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
B1 Bane
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.

Forbetra

KM 54 Smedplassen i Stanghelle
Tabell 6-108 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
B1 Veg
Ikkje relevant - tiltaket råker ikkje delområdet.
▲
B1 Bane
Delområdet ligg skjerma bak ein fjellnabb og vil ikkje verta påverka av ny stasjon.
Derimot vil det at togtrafikken forsvinn kunne ha ei lita positiv påverknad med tanke
på det verna miljøet. Men samstundes var smedplassen sin funksjon knytt til
jernbanen, og nedlegginga av dagens bane vil redusere historiske samanheng. Totalt
vert det vurdert at tiltaket berre medfører ei ubetydeleg endring for delområdet.
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Konsekvens - Alternativ B2 VEG

Dei registrerte delområda innanfor kulturarv innanfor influensområdet til planen er vurdert å gje
følgjande konsekvens frå tiltaka til B2 VEG:
Tabell 109: Samletabell - Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ B2 VEG
Delområde

Verdi

KM 1 Vossebanen

Stor

KM 2 Dalehagen

Noko

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 3 Helle

Middels

Noko
forringa

Mindre kulturhistoriske
samanhengar vert svekka

_

KM 4 Hellevegen

Middels

Noko
forringa

Råker berre ein mindre del av
delområdet og på ein stad det er
mindre viktig

_

KM 5 Tettstaden
Stanghelle

Middels

KM 6 Stanghelle
stasjon

Stor

Noko
forringa

Oppsplitting av kulturhistorisk
landskap

_

Forringa

Tap av historieforteljande element

_

KM 7 Stanghelle
gravplass

Middels

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

Stor

KM 9 Helleren i
Stanghelle

Stor

KL 10 Dalevågen

Stor

KM 11 Fossmark

Middels

KM 12 Skreia
steinbrot

Middels

KM 13 Vaksdal
mølle

Stor

KM 14 Tettstaden
Vaksdal (vest for
E16)

Stor

KM 15 Vaksdal
kyrkje

Stor

KM 16 Kollhaugen

Stor

KM 17 Vaksdal
stasjon

Stor

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

Noko
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KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

Middels

Noko
forringa

_

KM 20 Vaksdal
gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 21 Tolås

Noko

Sterkt
forringa

Heile eller største delen av
kulturmiljøet vert sletta

__

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal

Stor

Forringa

Tap av viktig del av kulturminne

__

KM 23 Sædalen

Middels

Noko
forringa

Skapar barriere mellom delområda
her og lengre vest og splitter opp
kulturhistoriske samanhengar

KM 24 Ytre og
Indre Boge

Middels

KM 25 Boge mølle

Middels

KM 26 Langhelle

Middels

KM 27 Tettstaden
Trengereid

Middels

KM 28 Trengereid
stasjon

Stor

KM 29 Trengereid
gard

0

_

Ubetydeleg
endring

0

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 30
Hardangervegen
ved Trengereid og
Trengereiddalen

Middels

Noko
forringa

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 32 Skulstad
Søre, «Kråni»

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen

Noko

Sterkt
forringa

KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Noko

KM 35 Risnes
kalkgruver

Stor

Ubetydeleg
endring

KM 36 Romslo

Middels

Noko
forringa

KL 37 Havrå

KM 38 Takvam

Særs
stor
Middels

Råker ein mindre del av
delområdet, men vil svekke den
kulturhistoriske samanhengen

Øydelegg delområdet

_

_

0

Råker eldre kulturlandskap

_
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Middels

KL 40
Skuggestranda

Stor

KM 41 Arna kyrkje

Stor

KM 42 Arna stasjon

Noko

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

Noko

KM 44 Mjeldheim

Noko

KM 45 Arnatveit

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 46 Krigsminne Feltbatteri Espeland

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen

Middels

Noko
forringa

Kan svekke samanhengen i
delområdet

KM 48 Espeland

Middels

Sterkt
forringa

Bevarer bygningar, men øydelegg
store delar av kulturmiljøet

KM 49
Janusfabrikken

Stor

Ubetydeleg
endring

Visuell påverknad

0

KM 50
Bustadområde
kring
Janusfabrikken

Middels

Ubetydeleg
endring

Visuell påverknad

0

KM 51 Espeland
stoppestad

Stor

KL 52 Langedalen
kulturhistoriske
landskap

Stor

KM 53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland

Stor

KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

Stor

Liten visuell påverknad

0

0

Tabell 6-109 Samletabell Konsekvens Alternativ B2 Veg.
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Konsekvens - Alternativ B2 BANE

Dei registrerte delområda innanfor kulturarv innanfor influensområdet til planen er vurdert å gje
følgjande konsekvens frå tiltaka til B2 BANE:
Tabell 110: Samletabell - Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ B2 BANE
Delområde

Verdi

KM 1 Vossebanen

Stor

KM 2 Dalehagen

Noko

Påverknad

Forringa

Vurdering påverknad

Nedlegging av historisk
jernbanetrase betyr tap av
funksjon, noko som vil svekke
verdien av delområdet

Konsekvens
Trinn 1
__

KM 3 Helle

Middels

KM 4 Hellevegen

Middels

KM 5 Tettstaden
Stanghelle

Middels

Noko

KM 6 Stanghelle
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

Forbetra

Reduserer påverknad frå støy og
trafikk

+

Reduserer påverknad frå støy og
trafikk

+

KM 7 Stanghelle
gravplass

Middels

Tap av einskildelement

_

__

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

Stor

KM 9 Helleren i
Stanghelle

Stor

Forbetra

KL 10 Dalevågen

Stor

Noko

Oppsplitting av kulturhistorisk
landskap og tap av
einskildelement

KM 11 Fossmark

Middels

KM 12 Skreia
steinbrot

Middels

Den historiske samanhengen
mellom fabrikken og jernbanen
forsvinn.

_

__

KM 13 Vaksdal
mølle

Stor

Noko

KM 14 Tettstaden
Vaksdal (vest for
E16)

Stor

Noko
forringa

Tap av historieforteljande element,
gjev barriereverknad mellom
delområda i Vaksdal

_

KM 15 Vaksdal
kyrkje

Stor

KM 16 Kollhaugen

Stor

Noko
forringa

Noko visuell påverknad og gjev
oppsplitting av historiske
samanhengar

_
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__

KM 17 Vaksdal
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

Noko

Forringa

Skapar barriere mellom delområde
og svekker kulturhistoriske
samanhengar

KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 20 Vaksdal
gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KM 21 Tolåsen

Noko

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal

Stor

Ubetydeleg
endring

0

KM 23 Sædalen

Middels

KM 24 Ytre og
Indre Boge

Middels

KM 25 Boge mølle

Middels

KM 26 Langhelle

Middels

KM 27 Tettstaden
Trengereid

Middels

Noko
forringa

Tap av historiske samanhengar

KM 28 Trengereid
stasjon

Stor

Forringa

Tap av funksjon

KM 29 Trengereid
gard

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 30
Hardangervegen
ved Trengereid og
Trengereiddalen

Middels

Noko
forringa

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

Middels

KM 32 Skulstad
Søre, «Kråni»

Middels

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen

Noko

KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Noko

KM 35 Risnes
kalkgruver

Stor

KM 36 Romslo

Middels

KM 37 Havrå

Særs
stor

_

_

__

0

Svekker historiske samanhengar
_

Ubetydeleg
endring

0

Ubetydeleg
endring

0
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KM 38 Takvam

Middels

Noko
forringa

_

KM 39 Takvam
kapell og gravplass

Middels

Ubetydeleg
endring

0

KL 40
Skuggestranda

Stor

Ubetydeleg
endring

0

KM 41 Arna kyrkje

Stor

Ubetydeleg
endring

KM 42 Arna stasjon

Noko

Ubetydeleg
endring

0

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

Noko

Ubetydeleg
endring

0

KM 44 Mjeldheim

Noko

Ubetydeleg
endring

KM 45 Arnatveit

Middels

KM 46 Feltbatteri
Espeland

Middels

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen

Middels

KM 48 Espeland

Middels

KM 49
Janusfabrikken

Stor

KM 50
Bustadområde
kring
Janusfabrikken

Middels

KM 51 Espeland
stoppestad

Stor

KL 52 Langedalen
kulturhistorisk
landskap

Stor

KM 54 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland

Stor

KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

Stor

Noko visuell påverknad

Liten visuell påverknad

Ubetydeleg
endring

Tabell 6-110 Samletabell konsekvens Alternativ B2 BANE
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Samla konsekvens for alternativa - Trinn 2

6.3.1

Samanstilling av konsekvens trinn 2
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I samanstilling av konsekvens for heile alternativ er det konsekvensgraden for delområda frå Trinn1
som dannar utgangspunktet. Tabell 6-111 viser avveging, konsekvensvurdering, og rangering av dei
to alternativa B1 og B2.
Delområde

Refe-

Konsekvens

Konsekvens

ranse

Alternativ B1

Alternativ B2

veg

KL 1 Vossebanen

0

KM 2 Dalehagen

0

KM 3 Helle

0

KM 4 Hellevegen
KM 5 Tettstaden
Stanghelle

0

KM 6 Stanghelle
stasjon

0

KM 7 Stanghelle
gravplass

0

KM 8 Gravfeltet på
Tettaneset

0

KM 9 Helleren i
Stanghelle

0

KL 10 Dalevågen

0

bane

veg

bane

__

__

_

_

_

_

_

_

_

__

__

+

+

0

0

+

+

__

_

__

KM 11 Fossmark
KM 12 Skreia
steinbrot
KM 13 Vaksdal mølle

0

KM 14 Tettstaden
Vaksdal (vest for
E16)

0

KM 15 Vaksdal
kyrkje

0

KM 16 Kollhaugen

0

KM 17 Vaksdal
stasjon

0

_

_

_

_

_

_

_

_

__

__

E16 OG VOSSEBANEN,
ARNA - STANGHELLE

KONSEKVENSUTGREIING -KULTURARV

KM 18 Vaksdal aust
(aust for E16)

0

KM 19 Nygarden
(ved Brualeitet)

0

KM 20 Vaksdal
gravplass

0

KM 21 Tolåsen

0

KM 22 Dam og
røyrgate Vaksdal
mølle

0

KM 23 Sædalen

0
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_

_

_

_

_

0

_

0

0

0

0

0

__
__

0

__

0

_

KM 24 Ytre og Indre
Boge
KM 25 Boge mølle
KM 26 Langhelle
KM 27 Tettstaden
Trengereid

0

KM 28 Trengereid
stasjon

0

KM 29 Trengereid
gard

0

KM 30
Hardangervegen ved
Trengereid

0

KM 31 Støttepunkt
Trengereid

0

KM 32
Skulstad/Kråni

0

0

_

0

__

_
__

0

0

0

0

_

_

_

_

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KM 33 Gruve,
Trengereiddalen
KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen
KM 35 Risnes
kalkgruver

0

KM 36 Romslo

-

-

KL 37 Havrå
KM 38 Takkvam

0

KM 39 Takkvam
kapell og gravplass

0

KL 40
Skuggestranda

0

_

_

0

0

0

0
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KM 41 Arna kyrkje

0

0

0

KM 42 Arna stasjon

0

0

0

KM 43 Tettstaden
Indre Arna

0

0

0

KM 44 Mjeldheim

0

0

0

KM 45 Arnatveit

0

KM 46 Krigsminnet
Feltbatteri Espeland

0

KM 47 Postvegen
gjennom Arnadalen
(Christiania postveg)

0

KM 48 Espeland

0

KM 49
Janusfabrikken

0

KM 50
Bustadområde kring
Janusfabrikken

0

0

0

0

0

_

_

__

__

0

0

0

0

0

0

Størst konflikt
knytt til KM 22
Dam og
røyrgata
Vaksdal mølle i
nedre del av
Vaksdal, og
barriereverknad
mellom
delområda i
Vaksdal. Også
konflikt med
delområde KM
48 Espeland.

Størst konflikt
knytt til
delområdet KL
10 Dalevågen og
delområdet KM 1
Vossebanen, og
stasjonsområda
KM 6, 17 og 28.

Størst konflikt
knytt til
delområdet KM
22 Dam og
røyrgate i øvre
del av Vaksdal,
delområde KM 21
Tolås og KM 48
Espeland, samt
diverse
einskildelement i
Vaksdal.

Noko negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

KM 51 Espeland
stoppestad
KL 52 Langedalen
kulturhistoriske
landskap
KM 53 Historisk
vegfar mellom
Langedalen og
Espeland
KM 54 Smedplassen
i Stanghelle

0

Avveging veg/bane

Størst konflikt knytt
til delområdet KL
10 Dalevågen og
delområdet KM 1
Vossebanen, og
stasjonsområda KM
6, 17 og 28.

Avveging

Samla vurdering

0

Middels negativ konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens
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2

3

Små skilnader. Alternativ B1 gjev
nokre få fleire konfliktpunkt for VEG
og er noko dårlegare enn alternativ
B2 for fagtema Kulturarv.

Små skilnader. Alternativ B2 har nokre
få færre konfliktpunkt for VEG enn
alternativ B1 og dermed noko betre enn
alternativ B1 for fagtema Kulturarv.

Tabell 6-111 Samanstilling av konsekvensar for begge alternativ, Alternativ B1 og B2.

6.3.2

Oppsummering Veg og Bane-alternativ

Oppsummert er det ingen store, alvorlege verknader for Kulturarv, men begge alternativa, både
Alternativ B1 og Alternativ B2, endar totalt på middels negativ konsekvens. Årsaka er at nokre få,
men viktige delområde med stor verdi vert råka av tiltaket.
Skilnaden mellom Alternativ B1 og B2 er svært liten, men i Vaksdal vil alternativ B2 gi noko større
negativ konsekvens enn alternativ B1. Dette er underbygt med at B2 vil gje tap av delområde KM21
Tolås og viktige delar av delområde KM22 Dam og røyrgate Vaksdal mølle på strekninga mellom
Sædalen og Vaksdal, og redusere delområde KM19 Nygarden. Samstundes vil B1 gje tap av fleire
bygningar med noko kulturhistorisk verdi enn Alternativ B2 i delområde KM18 Vaksdal aust for
noverande E16. B1 vil også kunne svekke kulturhistoriske samband mellom delområda aust og vest
for tiltaket i Vaksdal. Men totalt sett er skilnaden mellom alternativ B1 og B2 svært liten for fagtema
Kulturarv.
Størst negative konsekvensar for Veg (gjeld begge alternativa) får ein i delområde KM22 Dam og
røyrgate Vaksdal mølle og delområde KM48 Espeland. Den gamle røyrgata i delområde KM22 vert
råka i begge alternativa, same gjeld viktige delar av garden Espeland. Størst negative konsekvensar
for Bane er det for delområde KM1 Vossebanen og delområde KM6, KM17 og KM28 – alle
stasjonsområda. Ny jernbane betyr at den historiske jernbanen blir lagt ned, noko som tyder bortfall
av opphavleg funksjon og bruk for dagens bane. Jernbanen vil også verta direkte råka av tiltaket ved
Arna stasjon. Også delområde KM10 Dalevågen vert forringa av høge fjellskjeringar på nordsida av
vågen.
Det er fleire delområde der tiltaket i begge alternativa vil gje endringar og mindre konfliktar med
fagtema kulturarv. Delområde med låg konsekvensgrad som noko negativ konsekvens dominerer for
fagtema. For veg kan nemnast oppsplitting av kulturlandskapet ved delområde KM3 Helle, riving av
tidstypiske bustadhus i delområde KM18 Vaksdal aust for noverande E16, samt SEFRAK-registrert
bygning i Brualeitet, Vaksdal, og delområde KM47 Postvegen gjennom Arnadalen, som har angitt
omsynssone H570 i KPA, vil verta råka. For Bane kan nemnast svekking av samanhengar og tap av
bygningar i delområde KM5 Tettstaden Stanghelle og noko oppsplitting av kulturhistoriske landskap
ved delområde KL40 Skuggestranda.
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Vurdering av påverknad og konsekvens deponi

Deponia anbefalast uavhengig av alternativ. Det er ingen forskjell på desse i Alternativ B1 og B2. Dei
er delt inn i landdeponi (kapittel 7.1) og sjødeponi og tverrslag (Kapittel 7.2).

7.1

Landdeponi

Det er i dette prosjektet vurdert 5 landdeponi, og under er det vurdert korleis dei påverkar ulike
delområde for Kulturarv.

7.1.1

Påverknad

Deponi Dalehagen
KM 2 Dalehagen
Tabell 7-1 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Deponi vil råke heile bruket Dalehagen med bygningar og kulturlandskap. Tiltaket
Deponi
Dalehagen øydelegg heile kulturmiljøet, og gjev tap av historieforteljande element. Delområdet
vert sterkt forringa.
KL 10 Dalevågen
Tabell 7-2 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Deponi vil råke delar av delområdet, og vil splitte opp kulturhistoriske landskap og
Deponi
Dalehagen svekke samanhengar, men utan at dette gjev vesentleg tap av lesbarheit om området
vert forma og dekka til slik prinsippskissa viser. Delområdet vert noko forringa.
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Figur 7-1 Prinsipp for deponi Dalehagen. Illustrasjon Sweco.

Kart 7-1 Verdikart og påverknad, Dalehagen.
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Deponi Idlasundet
KM 1 Vossebanen
Tabell 7-3 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Vil få nærføring til - og krysse jernbanen med bru, noko som vil gje noko negativ
Deponi
Idlasundet påverknad på historisk samanhengar kring delområdet. Totalt medfører tiltaket berre
mindre, indirekte endring for delområdet.
KM 3 Helle
Tabell 7-4 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Indirekte visuell negativ påverknad på delområdet, og svekkar historiske samanhengar
Deponi
Idlasundet mellom gardsområdet og utmarka. Delområdet vert noko forringa.
KM 4 Hellevegen
Tabell 7-5 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
▲
Namn:
Delområdet vert ikkje råka og tiltaket vil gje berre ubetydeleg endring.
Deponi
Idlasundet

Forbetra

KM 5 Tettstaden Stanghelle
Tabell 7-6 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Deponi og anleggsveg vil gje ein indirekte, visuell negativ påverknad på delområdet og
Deponi
Idlasundet vil kunne svekke historiske samanhengar. Delområdet vert noko forringa.
KL 10 Dalevågen
Tabell 7-7 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KL)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
Namn:
Deponi
Idlasundet

Forbetra

▲
Deponi og anleggsveg vil råke delområdet og vil kunne redusere lesbarheita og
forståinga av historiske samanheng i det kulturhistoriske landskapet. Delområdet vert
noko forringa.
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Deponi Trengereiddalen

Figur 7-2 Deponi i Trengereiddalen. Gang- og sykkelveg heilt til venstre i dalen, sett frå vest. Illustrasjon Sweco.

KM 30 Hardangervegen ved Trengereid og Trengereiddalen
Tabell 7-8 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Svekker samanhengar i kulturhistorisk landskap og eldre ferdslelinjer. Einskildelement
Deponi
Trengereid- og delar av eldre veg med verdi vert råka. Totalt vert delområdet noko forringa av
tiltaket.
dalen
KM 33 Gruve, Trengereiddalen
Tabell 7-9 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Trengereid- Delområdet vert direkte råka og vil forsvinne. Delområdet vert sterkt forringa.
dalen
KM 34 Øyjorda, Trengereiddalen - Gamlestølen
Tabell 7-10 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
▲
Namn:
Tiltaket medfører berre ei lita - til ubetydeleg endring på delområdet.
Deponi
Trengereiddalen

Forbetra
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Deponi Vestredalen

Figur 7-3 Deponi Vestredalen sett frå Trengereid (vest). Illustrasjon Sweco.

KM 34 Øyjorda, Trengereiddalen - Gamlestølen
Tabell 7-11 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Nærføring. Tiltaket medfører berre ei lita - til ubetydeleg endring på delområdet.
Deponi
Vestredalen

Deponi Tangelandsheiane

Figur 7-4 Deponi Tangelandsheiane sett frå sør. Langedalen til venstre. Illustrasjon Sweco.

KL 52 Langedalen Borgo - Tangeland
Tabell 7-12 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Vil splitte opp det kulturhistoriske landskapet, med dette kan likevel fungere som eit
Deponi
kulturlandskap utan vesentleg tap av lesbarheit. Delområdet vert noko forringa.
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Tangelandsheiane
KM 53 Historisk vegfar mellom Langedalen og Espeland
Tabell 7-13 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Vert direkte råka av tiltaket, og delar av vegen går tapt. Vil svekke samanhengar og
Deponi
Tangelands- gje brot på ferdslelinja. Delområdet vert sterkt forringa.
heiane

Kart 7-2 Verdikart og påverknad, Langedalen.
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Konsekvens Landdeponi

Under er det samletabellar over påverknad og konsekvens for dei 5 ulike deponi-alternativa.
Tabell 7-14 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Dalehagen
Vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Dalehagen
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens Trinn
1

KM 2 Dalehagen

Noko

Sterkt
forringa

Delområdet vert øydelagd

-

KL 10 Dalevågen

Stor

Noko
forringa

Mindre kulturhistoriske
samanhengar vert svekka

-

Tabell 7-15 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Idlasundet
Vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Idlasundet
Delområde

Verdi

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

Stor

Noko
forringa

Visuell påverknad, endring av
kulturhistoriske samanheng

_

KM 3 Helle

Middels

Noko
forringa

Visuell påverknad, svekker
kulturhistoriske samanheng

_

KM 4 Hellevegen

Middels

Ubetydeleg
endring

KM 5 Tettstaden

Middels

Noko
forringa

Visuell skjemming

_

Stor

Noko
forringa

Splitter opp det kulturhistoriske
landskapet

_

KM 1 Vossebanen

Stanghelle
KL 10 Dalevågen

0

Tabell 7-16 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Trengereiddalen
Vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Trengereiddalen
Delområde

KM 30
Hardangervegen
ved Trengereid og
Trengereiddalen

Verdi

Middels

Påverknad

Noko
forringa

Vurdering påverknad

Råker ein mindre del av
delområdet

Konsekvens Trinn
1

-
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Sterkt
forringa

Noko
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Tabell 7-17 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Vestredalen
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Vestredalen
Delområde

KM 34 Øyjorda –
Trengereiddalen Gamlestølen

Verdi

Noko

Påverknad

Noko
forringa

Vurdering påverknad

Råker ein mindre del av
delområdet

Konsekvens Trinn
1

-

Tabell 7-18 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Tangelandsheiane
Vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Tangelansheiane
Delområde

Verdi

KL Langedalen
Borgo - Tangeland

Stor

KM

Stor

Historisk vegfar
mellom Langedalen
og Espeland

Påverknad

Vurdering påverknad

Noko
forringa

Råker utkanten av delområdet,
splitter opp kulturhistorisk
landskap, men utan tap av
lesbarheit

Sterkt
forringa

Øydelegg store delar av vegfaret

Konsekvens Trinn
1

-

___
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Sjødeponi og tverrslag

Til saman er 10 ulike sjødeponi og tverrslag med kai som er vurdert i dette prosjektet. Tabellane
syner korleis dei påverkar ulike delområde for Kulturarv.

7.2.1

Påverknad

Deponi Fossmark – vegtilkomst

Figur 7-5 Oversikt over Fossmark. Riggområde og deponi vil ligge nede ved fjorden. Foto Øystein Lohne, Sweco.

Figur 7-6 Prinsipp for tilkomst frå dagens E16 via anleggsveg ned til riggområde og transporttunnel. Ill. Sweco.
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Alternativet inneber at riggområde og deponi vil ligge nede ved fjorden, og vil ha vegtilkomst frå
dagens E16 over jernbanetunnelen ned til sjøen. Anleggsvegen vert lagt over opphavleg del av
Vossebanen, og anleggsområdet råker eldre bygningsmiljø ved Holo frå siste del av 1800-talet, og
eldre innmark/kulturmark.
KM 1 Vossebanen ved Fossmark
Tabell 7-19 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Fossmark - Forbi Fossmark finst det to parallelle jernbanelinjer, både ein opphavleg og autentisk
vegtilkomst strekning av Vossebanen frå 1883 og ein nyare del av Bergensbanen, som ligg
gjennom ein kort tunnel. Tiltaket inneber at det skal lagast ny tilkomstveg til sjøen der
rigg og kaiområde vert, noko som vil råke og øydelegge delar av strekninga frå 1883.
Tiltaket fører til tap av viktig og verdifull del av kulturminnet, og reduserer samanheng
av betydning.
KM 11 Fossmark
Tabell 7-20 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Delområdet er i seg sjølv svært kompakt og avgrensa, og tiltaket vil råke ein større del
Fossmark
vegtilkomst av området. Tiltaket vil råke viktige delar av kulturmiljøet som både strandlinje,
kulturlandskap og eldre SEFRAK-registrert bygningsmiljø ved sjøen. Tiltaket kjem til å
bryte opp heilskapen i kulturmiljøet, og vil medføre at delområdet vert svært redusert
og få tap av funksjon og svekka historiske samanhengar. Delområdet vert forringa.
Deponi Fossmark – Tilkomsttunnel
Alternativet skil seg frå alternativ Fossmark Veg ved at her er det vegtilkomst via ein tilkomsttunnel
frå dagens E16 til rigg og deponiområde nede ved sjøen. Rigg og deponiområde er elles likt som for
Fossmark veg. Tilkomsttunnelen vert lagt på austsida av dagens E16. Denne krev eit omfattande
areal, sprenging, og vil medføre høge fjellskjeringar.
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KM 1 Vossebanen ved Fossmark
Tabell 7-21 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Fossmark – Forbi Fossmark finst det to parallelle jernbanelinjer, både ein opphavleg og autentisk
strekning av Vossebanen frå 1883 og ein nyare del av Bergensbanen. Tiltaket kjem tett
Tilkomstinnpå delområdet og vil endre dei naturlege omgjevnader tett inntil banen, noko som
tunnel
vil medføre ei svekking av kulturhistoriske samanhengar mellom delområdet og
landskapet det ligg i, og slik sett reduserer samanheng av betydning. Delområdet vert
forringa.
KM 11 Fossmark
Tabell 7-22 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Delområdet er i seg sjølv svært kompakt og avgrensa, og tiltaket vil råke ein større del
Fossmark
av området. Tiltaket råke viktige delar av kulturmiljøet som både strandlinje,
tilkomstbygningsmiljø ved sjøen og kulturmark, og kjem til å bryte opp heilskapen i
tunnel
kulturmiljøet. Tiltaket medfører at delområdet vert svært redusert og vil føre til tap av
funksjon og svekka historiske samanhengar. Delområdet vert forringa.
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Deponi Linnebakkane – Vegtunnel

Figur 7-9 Linnebakkane til venstre, der togtunnelane ligg. Foto Sweco.

Alternativet har tilkomsttunnel frå Fossmark. Ved Linnebakkane kjem tunnelen ut under dagens
jernbane, men råker ein eldre og opphavleg del av Vossebanen, som her ligg med høge dobbelsidige
skjeringar og tunnel.
KM 1 Vossebanen
Tabell 7-23 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Ved Linnebakkane vert opphavleg og autentisk strekning av Vossebanen påverka og
Sjødeponi/
Tverrslag/kai øydelagt. Tiltaket fører til tap av viktig og verdifull del av kulturminnet, og reduserer
Linnebakkane samanheng av betydning. Delområdet vert forringa.
KM 11 Fossmark
Tabell 7-24 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
▲

Forbetra
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Alternativet medfører tilkomsttunnel frå Fossmark som vil råke ein god del av
kulturmiljøet, som i utgangspunktet er ganske lite og kompakt. Det vurderast at
tiltaket vil svekke historiske samanhengar og gje tap av funksjon. Delområdet vert
forringa.

Deponi Gamle Fossen – Vegtunnel
Alternativet har tilkomsttunnel frå Fossmark. Ved Gamle Fossen er det ikkje nokon kjende
kulturminne.

Figur 7-10 Oversiktsbilete ved Gamle Fossen (til venstre) og Svabakken (til høgre). Foto Øystein Lohne, Sweco.

KM 11 Fossmark
Tabell 7-25 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Alternativet medfører tilkomsttunnel frå Fossmark og vil råke ein god del av
Fossmark
kulturmiljøet, som i utgangspunktet er ganske lite og kompakt. Det vurderast at
tilkomsttiltaket vil svekke historiske samanhengar og gje tap av funksjon. Delområdet vert
tunnel
forringa.
Deponi Svabakken – Vegtunnel
Alternativet har tilkomsttunnel frå Fossmark. Ved Svabakken er det ikkje nokon kjende kulturminne,
men eit gammalt steinbrot ligg i nærleiken.
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KM 11 Fossmark
Tabell 7-26 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Svabakken Alternativet medfører tilkomsttunnel frå Fossmark og vil råke ein god del av
- Vegtunnel kulturmiljøet, som i utgangspunktet er ganske lite og kompakt. Det vurderast at
tiltaket vil svekke historiske samanhengar og gje tap av funksjon. Delområdet vert
forringa.
KM 12 Skreia steinbrot
Tabell 7-27 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Svabakken
- Vegtunnel Nærføring, men delområdet vert ikkje råka, heller ikkje visuelt. Det vert vurdert at
tiltaket medfører berre ein ubetydeleg endring for delområdet.

Deponi Gamle Fossen – Veglaus
Ikkje relevant, ingen kjende kulturminne

Deponi Svabakken – Veglaus
KM 12 Skreia steinbrot
Tabell 7-28 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Nærføring, men delområdet vert ikkje råka, heller ikkje visuelt. Det vert vurdert at
Deponi/
tiltaket medfører berre ein ubetydeleg endring for delområdet.
Tverrslag
Svabakken
- veglaus
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Deponi Boge

Figur 7-11 Prinsipp for sjødeponi Boge. Illustrasjon Sweco.

KM 1 Vossebanen
Tabell 7-29 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Nærføring til delområde, vil påverke nærområda på begge sider av banen. Ein
Sjødeponi/
Tverrslag/kai jernbanerelatert gangbru kan verta råka. Delområdet vert noko forringa.
Linnebakkane
KM 24 Indre og Ytre Boge
Tabell 7-30 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Råker ein liten, men viktig del av delområdet, og vil svekke kulturhistoriske
Deponi/
samanhengar. Delområdet vert noko forringa.
Tverrslag
Boge
KM 25 Boge mølle
Tabell 7-31 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Tiltaket råker eit kulturmiljø som er ganske redusert av brann. Sjøbua og kaien står
Deponi/
att, dei andre bygningane er ruinar. Sjøbua har lokal verdi og er eit markant bygg på
Tverrslag
Boge
med historieforteljande kvalitetar. Truleg vert bygget ståande, men då planen
Boge
ikkje er detaljert nok på dette må det vurderast slik at huset kan verta råka. Ut frå
dette vert det vurdert at delområdet vert forringa.
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Deponi Langhelleneset

Figur 7-12 Prinsipp for sjødeponi Langhelleneset. Illustrasjon Sweco.

KM 26 Langhelle
Tabell 7-32 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
forringa
endring
▲
Namn:
Råker naustområdet til garden, og splittar opp og svekkar samanhengar i
Deponi/
kulturmiljøet. Det vert vurdert at delområdet vert noko forringa av tiltaket.
Tverrslag
Langhelleneset
Deponi Romslo
KM 1 Vossebanen
Tabell 7-33 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Nærføring til delområde som på denne strekninga er omfatta av administrativt vern
Deponi/
(Landsverneplan for jernbanen) og omsynssone H570 i KPA. Mogleg tap av eldre
Tverrslag
strukturar frå opphavleg trase. Endring av kulturlandskapet kring banen gjer at ein
Romslo
mister den kulturhistoriske samanhengen den historiske Vossebanen vart anlagt i.
Tiltaket medfører at delområdet vert noko forringa.
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KM 36 Romslo

Figur 7-13 Prinsipp for sjødeponi Romslo. Illustrasjon Sweco.

Tabell 7-34 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Råker mindre delar av kulturmiljøet og vil splitte opp og svekke kulturhistoriske
Deponi/
samanhengar. Er vurdert å medføre at delområdet vert noko forringa av tiltaket.
Tverrslag
Romslo
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Kart 7-5 Verdikart og påverknad, Takvam – Romlso.

KL 37 Havråtunet
Tabell 7-35 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
Forbetra
endring
▲
Namn:
Tiltaket medfører i anleggstida noko visuell påverknad, og kan medføre at opplevinga
Deponi/
av delområdet kan forstyrrast eller reduserast. I permanent situasjon vil påverknaden
Tverrslag
på delområdet berre vere ubetydeleg.
Romslo
KL 40 Skuggestranda
Tabell 7-36 Påverknad – Tiltaket si vurderte endring på kulturmiljøet (KM)
Alternativ
Sterkt forringa
Forringa
Noko forringa
Ubetydeleg
endring
▲

Forbetra
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Tiltaket medfører i anleggstida noko visuell påverknad, og kan medføre at opplevinga
av delområdet kan forstyrrast eller reduserast. I permanent situasjon vil påverknaden
på delområdet vere mindre. Men tiltaket medfører at kulturlandskapet vert splitta
opp og den historisk konteksten vert svekka. Tiltaket medfører at delområdet vert
noko forringa.

Konsekvens – Sjødeponi og tverrslag

Tabell 7-37 Samletabell over påverknad med konsekvens for Deponi Fossmark - vegtilkomst
Vurdering av påverknad med konsekvens, Deponi Fossmark - vegtilkomst
Delområde

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 1 Vossebanen

Stor

Forringa

Tap av autentisk del av
delområdet

__

KM 11 Fossmark

Middels

Forringa

Reduserer delområdet, tap av
einskildminne

__

Tabell 7-38 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Fossmark - tilkomsttunnel
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Fossmark - tilkomsttunnel
Delområde

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 1 Vossebanen

Stor

Noko
forringa

Nærføring, visuell skjemming

_

KM 11 Fossmark

Middels

Forringa

Reduserer delområdet, tap av
einskildminne

__

Tabell 7-39 Samletabell over påverknad med konsekvens for Linnebakkane - tilkomsttunnel
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Linnebakkane - tilkomsttunnel
Delområde

KM 1 Vossebanen

Påverknad

Stor

Forringa

Vurdering påverknad

Tap av autentisk del av
delområdet

Konsekvens Trinn
1
__
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Reduserer delområdet

__

Tabell 7-40 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Gamle fossen - vegtunnel
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Gamle Fossen - vegtunnel
Delområde

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 11 Fossmark

Middels

Forringa

Reduserer delområdet

__

Tabell 7-41 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Svabakken - Vegtunnel
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Svabakken - vegtunnel
Delområde

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 11 Fossmark

Middels

Forringa

KM 12 Skreia
steinbrot

Middels

Ubetydeleg
endring

__

Reduserer delområdet

0

Tabell 7-42 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Boge
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Boge
Delområde

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens
Trinn 1

KM 1 Vossebanen

Stor

Noko
forringa

Nærføring, visuell påverknad

_

KM 24 Indre og
Ytre Boge

Middels

Noko
forringa

Svekke kulturhistoriske
samanhengar

_

KM 25 Boge mølle

Middels

Forringa

Råker store delar av delområdet

__
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Tabell 7-43 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Langhelle
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Langhelle
Delområde

KM 26 Langhelle

Påverknad

Middels

Noko
forringa

Vurdering påverknad

Tap av viktig del av delområdet

Konsekvens Trinn
1
_

Tabell 7-44 Samletabell over påverknad med konsekvens for deponi Romslo
Vurdering av påverknad med konsekvens, deponi Romslo
Delområde

KM 1 Vossebanen

Påverknad

Vurdering påverknad

Konsekvens Trinn
1

Stor

Noko
forringa

Nærføring og mogleg tap av eldre
strukturar

_

Middels

Noko
forringa

Reduserer delområdet

_

KL 37 Havrå

Særs
stor

Ubetydeleg
endring

KL 40
Skuggestranda

Stor

Noko
forringa

KM 36 Romslo

0

Splittar opp det kulturhistoriske
landskapet, men utan tap av
lesbarheit

_
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Samla konsekvens landdeponi og sjødeponi - Trinn 2

I samanstilling av konsekvens for dei aktuelle deponia er det konsekvensgraden for delområda frå
Trinn 1 som dannar utgangspunktet. Tabell 7-45 og 7-46 viser avveging, konsekvensvurdering, og
rangering av dei ulike deponia.

7.3.1

Samanstilling av konsekvens landdeponi

Delområde

Konsekvens landdeponi

Referanse
Dalehagen

Idlasundet

Trengereiddalen

Vestredalen

Tangelands
heiane

KM 1
Vossebanen

0

KM 2
Dalehagen

0

_

KM 3 Helle

0

_

_

KM 4
Hellevegen

0

_

0

KM 5
Tettstaden
Stanghelle

0

KL 10
Dalevågen

0

KM 30
Hardangerveg
en i
Trengereiddalen

0

_

KM 33 Gruve i
Trengereiddalen

0

_

KM 34
Gamlestølen

0

KM 53
Ferdselsvei
Langedalen –
Espeland
«Byvei»

0

___

KL 52
Langedalen
Borgo Tangeland

0

_

_

_

_

_

-
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Avveging
Samla
vurdering

0

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Noko negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Rangering

1

4

5

3

2

6

Forklaring til
rangering

Tabell 7-45 Samanstilling av konsekvens for landdeponi

7.3.2

Samanstilling av konsekvens sjødeponi og tverrslag
Re

Delområde

fera
ns

Foss
mark
Veg

e

KM 11
Fossma
rk

0

KM 1
Vosseb
anen
Fossma
rk

__

KM 12
Skreia
steinbr
ot
KM 24
Indre
og Ytre
Boge

__

Fossmark
Tilkom
sttunne

Linnebakka
ne
Vegtun

l

nel

__

__

Gamle

Sva-

Fossen

bakken

Vegtunn

Vegtunn

el

el

__

__

KM 25
Boge
Mølle

e
Fosse
vegla
us

Svabakken
Veg-

Boge

laus

Lang-

Ro

helle-

m-

neset

slo

__

-

0

0

Gaml

0

_

__

KM 26
Langhe
lle

0

-

KM 36
Romslo

0

_

KL 37
Havråtunet

0

0

KL 40

0

_
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Skugge
stranda
Avvegi
ng

Samla
vurder
ing

Rangeri
ng

0

Midde
ls
konse
kvens

Middels
negativ
konsek
vens

Middel
s
negati
v
konse
kvens

1

11

10

9

Middels
negativ
konsekv
ens

Middels
negativ
konsekv
ens

Ubety
deleg
konse
kvens

Ubetyd
eleg
konsek
vens

Noko
negat
iv
konse
kvens

Noko
negativ
konsek
vens

Nok
o
neg
ativ
kon
sek
ven
s

7

7

2

2

6

4

5

Forklari
ng til
rangeri
ng

Tabell 7-46 Samanstilling av konsekvens for sjødeponi, kai og tverrslag

7.3.3

Oppsummering Landdeponi og Sjødeponi, tverrslag og kai.

Landdeponi
Alle alternativa for landdeponi vil ha negative konsekvensar for fagtema kulturarv, men verst er
deponi i Tangelandsheiane med stor negativ konsekvens. Årsaka er at tiltaket råker delområde KM53
Historisk vegfar mellom Langedalen og Borgo, lagt med omsynssone i KPA Bergen 2018.
Deponi Vestredalen, Trengereiddalen og Dalehagen, i den rekkjefølga, gjev noko negativ konsekvens
og vert vurdert som best for fagtema.
Tabell 7-47 viser samla konsekvens og rangering.
Tabell 7-47 Samla konsekvens Trinn 2 for fagtema Kulturarv for dagdeponialternativ. Fargekoder er vist i figur 3-5.
Delområde

Referanse

Kulturarv

0

Rangering

1

Dalehagen

Idlasundet

4

5

Trengereiddalen
3

Vestredalen

2

Tangelandsheiane
6
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Sjødeponi
Ved vurdering av samla konsekvens er det to alternativ som berre gir ubetydeleg konsekvens, eitt
alternativ gir noko negativ konsekvens, fire alternativ gir middels negativ konsekvens og tre gir stor
negativ konsekvens.
Dei dårlegaste alternativa for fagtema kulturarv er sjødeponi Fossmark veg, Fossmark
tilkomsttunnel, og Linnebakkane vegtunnel. Alternativa har store negative verknader på delområde
KM11 Fossmark og delområde KM1 Vossebanen. Inngrepa er store og øydeleggande, og vil redusere
verdien av viktige kulturmiljø og kulturlandskap.
Dårlege alternativ er også Gamle Fossen vegtunnel og Svabakken vegtunnel med middels negativ
konsekvens. Årsaka er at alle desse alternativa inneberer tilkomsttunnel frå Fossmark, noko som vil
splitte opp og forringe delområde KM11 Fossmark.
Dei beste alternativa for fagtema er Gamle Fossen veglaus og Svabakken veglaus med samla
konsekvensgrad ubetydeleg. Deretter kjem Langhelleneset med noko negativ konsekvens.
Alternativa Boge og Romslo gir middels negativ konsekvens, men er vurdert å vere betre for fagtema
enn dei andre alternativa med same konsekvensgrad.
Tabell 7-48 Samla konsekvens Trinn 2 for fagtema Kulturarv for sjødeponialternativ. Fargekoder er vist i figur 3-5.
Foss-

Delområde

Ref.

Kulturarv

0

Rangering

1

mark

Fossmark

Linne-

Gamle

Sva-

bakkane

Fossen

bakken

Veg-

Veg-

Veg-

Veg

Tilkomst
-tunnel

tunnel

tunnel

tunnel

11

10

9

7

7

Gamle

Sva-

Fosse

bakken

veglaus

Veglaus

2

2

LangBoge

helle-

Romslo

neset

5

4

6
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Skadereduserande tiltak

Endeleg prosjektering vil påverka korleis dei skadereduserande tiltaka skal løysast. Både for å oppnå
eit godt miljøresultat, og slik at effektmåla vert oppfylte. Skadereduserande tiltak vert også omtala i
prosjektet sin Ytre Miljøplan (YM-plan) og Miljørisk.

8.1

Skadereduserande tiltak i permanent situasjon

Følgjande skadereduserande tiltak vektleggast til den permanente situasjonen.

8.1.1
-

-

8.1.2
-

-

-

Veg – og baneanlegg
Generelt: God landskapstilpassing kan redusere negativ påverknad av kulturmiljø og
kulturlandskap. At det ser «fint» ut kring kulturminna og at tiltaka er tilpassa dei historiske
omgjevnadene.
For å framheve kulturminne og kulturmiljø eller områdets historie kan det lagast
informasjonstavler for å auke opplevingane for reisande i området. Desse kan til dømes vere
oppsett på stoppestader for bil og bane. Tema kan vere - til dømes - om industristaden
Vaksdal, den historiske Vossebanen, om postvegen i Arna, helleren i Stanghelle, m.m.
I Dalevågen vil det å minimere eller forsøke å skjule ny skjering på nordsida av Dalevågen
vere avgjerande for kor skjemmande denne vert for kulturlandskapet og Stanghelle.
Dagens jernbane er eit viktig kulturminne. Det må sikrast at den gamle jernbanen (dagens
jernbane) får ein god etterbruk og vert ivareteken som kulturminne.

Deponi
For Idlasundet vert det å redusere skjeringar, plastre dei i etterkant, revegetere og fjerne alle
spor etter anlegg og veg viktig for å minimere negative verknader for kulturlandskapet i
Dalevågen.
Ved Fossmark må ein så langt som råd er sikre eldre jernbanespor mot skader i anleggstida.
Dette gjeld murar, skjeringar, trapper mm. Også bygningsmiljøet ved Holo bør sikrast. I
permanent situasjon bør rigg- og kaiområdet tilbakeførast til grøntområde tilpassa
kulturlandskapet.
I Trengereiddalen ligg ein vegstubb att etter Hardangervegen, og her ligg ei gammal bru.
Vurdere om denne kan takast vare på.
Tangelandsheiane: Gammal ferdselsveg angitt med omsynssone H570 i KPA, mellom
Espeland og Tangeland, vert råka. Denne er del av et eldre ferdselsnett av veger til byen.
Kompenserande tiltak er å reetablere ny sti og lage skilt om veghistoria. Ta kontakt med
Byantikvaren for plan om dette.
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Skadereduserande tiltak i anleggsfasen

Vestland fylkeskommune har varsla arkeologiske undersøkingar av planområdet ved høyring av
planforslaget, jf. § 9 i Kulturminnelova. Dersom det vert avdekka nye og til nå ukjende funn av
automatisk freda kulturminne i planområdet, skal desse vere frigjeve av kulturminneforvaltninga før
anleggsarbeidet kan starte.
For kulturmiljøa og kan tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvensar ut over det permanente
tiltaket. Negativ påverknad kan vere i form av visuell påverknad, støy og støv knytt til anleggsarbeid
og trafikk, samt mellombels riggområde, anleggsvegar og masselagring som kan påverke og gjere
permanent skade på kulturminne og arkeologiske lokalitetar. Som eit utgangspunkt må man unngå
konflikt med kulturminneverdiar ved plassering av mellombels anlegg.
-

-

Utarbeide rigg- og marksikringsplanar og sikre kulturminne og kulturlandskap i desse.
Ha fokus på kulturminne og kulturmiljø og informer entreprenør undervegs om verdiar som
skal sikrast.
Vurder plassering og utforming av mellombelse anlegg og anleggsvegar med tanke på
kulturminneverdiar.
Vurder plassering og utforming av mellombelse deponi for ulike typar massar.
Sikre kulturminne som ligg nær anlegget med merkeband eller gjerde slik at dei vert synlege
og ikkje vert skada i anleggsgjennomføringa.
Sikre eldre gardsbygning i Stanghelle (bruk 1) og bygningane i Døso mot skader i anleggstida.
Ved Fossmark må ein så langt som råd er sikre eldre jernbanespor mot skader i anleggstida.
Dette gjeld murar, skjeringar, trapper mm. Også bygningsmiljøet ved Holo bør sikrast.
I Vaksdal bør ein forsøke å minimere inngrep i kulturmiljøet Nygarden ved Brualeitet. Dersom
inngrep bør ein lage ein god etterplan for reetablering av kulturlandskap og miljøet kring
gardstunet. Dette gjeld om Alternativ B2 vert valt.
Ved Arna stasjon skal ny tunnel byggjast. Anleggsarbeidet vil komme i konflikt med freda del
av Vossebanen (Askeladden id). Dispensasjon frå kulturminnelova skal innhentast hjå
Vestland fylkeskommune før arbeidet startar.
I Arna må ein sikre at postvegen i området ved Espeland ikkje vert øydelagd i anleggsfasen.
Postvegen er angitt med omsynssone i KPA. Men her kan det også finnast deler som ikkje er
kartlagde ennå, og endeleg trase bør kartleggast før anlegget startar. Ta kontakt med
Byantikvaren i Bergen.
Prosjektet må sikre bygningane ved Espeland, og det må vurderast kompenserande tiltak i
etterkant.
Ved Espeland må ein sikre at den freda jernbanen ikkje vert skada under anleggsarbeidet.
Om arbeidet medfører kryssing av banen skal kulturminneforvaltninga i Vestland
fylkeskommune vurdere om det skal søkast dispensasjon for tiltaket.

Lista er ikkje uttømmande, og eventuelle andre skadereduserande tiltak må vurderast undervegs i
arbeidet.
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Vurdering av potensiale for funn av ukjende kulturminne

Ved høyring av planforslaget skal Vestland fylkeskommune utføre arkeologiske undersøkingar av
planområdet, jf. § 9 i kulturminnelova. Målet med undersøkinga er å kartlegge om det er ukjende
automatisk freda kulturminne i planområdet.
I planprogrammet var eit av utgreiingspunkta for fagtema kulturarv å vurdere eventuelt potensiale
for funn av ukjende automatisk freda kulturminne i planområdet, og vise dette på eit kart. Under
kjem ei kort vurdering av kva potensiale som er i dei einskilde delområda der dette er relevant.

9.1

Potensialvurdering – arkeologiske kulturminne

Delområde KM2 – Dalehagen: Dalehagen var tidlegare del av innmarka til Dale gard. Då vi veit at
Dale var busett i førhistorisk tid, er det truleg at det også har vore aktivitet i Dalehagen så langt
attende i tid. Området har vorte mykje forstyrra både av Daleelva (endring av elvelaup i tillegg til
flaum) og av bygginga av E16, men her kan framleis vere intakte dyrkingslag eller busetnadsspor.
Vurdering: middels funnpotensial.
Delområde KM3 – Helle: Dette er ein gamal gard der det har vore funne fleire førhistoriske graver.
Sjølv om E16 i si tid vart bygd over delar av innmarka på garden, er her framleis bevart ein god del av
denne. Vurdering: stort funnpotensial.
Delområde KM5 – Tettstaden Stanghelle: Stanghelle er i dag mykje nedbygd, og har gått frå å vere
eit gardsmiljø til å verte ein tettstad. Det er difor få stader att i delområdet kor det kan vere potensial
for å gjere funn av arkeologiske kulturminne. Her likevel einskilde stader kor det framleis kan vere eit
visst funnpotensial, som til dømes i tuna til dei eldre gardsbruka som framleis finst her. I tillegg finst
det ein heller i området ved bruk nr. 185 og 219, som kanskje framleis inneheld spor etter
førhistorisk busetnad. Vurdering: lågt/middels funnpotensial.
Delområde KM11 – Fossmark: Det er ikkje gjort funn av førhistoriske kulturminne innanfor
delområdet, men det skal vere funne ein øks på stølen vel ein km frå garden. Området er ein del
forstyrra av Bergensbanen og E16, men framleis er her bevart relativt mykje av innmarka. Her kan
vere potensial for å gjere funn av busetnadsspor både frå steinalder og frå seinare delar av
førhistorisk tid. Vurdering: middels funnpotensial.
Delområde KM18 – Vaksdal aust: I samband med reguleringsplan for området påviste arkeologar frå
fylkeskommunen fleire automatisk freda busetnadsspor innanfor delområdet. Desse viser at det har
vore tidleg menneskeleg aktivitet her, og at det såleis kanskje framleis er eit visst potensial for funn
av arkeologiske kulturminne her. Området er i dag for det meste nedbygd. Vurdering: lågt
funnpotensial.
Delområde KM19 – Nygarden: Delområdet er lite, og består av tunet på bruk nr. 16 (Nygarden)
saman med den bevarte delen av innmarka. Dette var tidlegare del av utmarka på Vaksdal, men vart
tatt opp og gjort om til innmark på 1800-talet. Med omsyn til at det var menneskeleg aktivitet i
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Vaksdal i førhistorisk tid, er det ikkje usannsynleg at det kan vere spor etter dette innanfor
delområdet. Vurdering: middels funnpotensial.
Delområde KM21 – Tolås: Delområdet er eit gardsmiljø frå nyare tid. Bruket Tolås ligg på ei
moreneterrasse inst i Vaksdalen og vart utskilt frå garden Vaksdal i 1900-1901. Tolås var tidlegare del
av utmarka til Vaksdal. Området kan ha vore nytta av menneske i førhistorisk tid, og her er eit visst
potensial for å finne forskjellige busetnadsspor. Vurdering: lågt funnpotensial.
Delområde KM23 – Sædalen: Garden er òg kjent som «Seterdalen», og etter tradisjonen skal han
opphavleg ha vore støl til Vaksdal. Truleg vart garden tatt opp så tidleg som i vikingtid. Det er ikkje
kjent automatisk freda kulturminne herifrå, men i både bygdeboka og andre skriftlege kjelder er det
omtalt ein gravhaug, Kjempehaugen, ved husa i Myra. Haugen er skildra som ein flat haug med kant
av stein rundt. Han er ikkje kartlagt eller undersøkt av arkeologar, og det er uvisst om haugen
framleis finst. Sædalen er framleis ein godt bevart gard, med det meste av innmarka intakt. Truleg vil
det kunne finnast arkeologiske kulturminne innanfor delområdet. Vurdering: stort funnpotensial.
Delområde KM24 – Indre og Ytre Boge: Det er ingen kjende automatisk freda kulturminne på
garden, men i 1956 vart det funne ein klebersteinsgryte i ei hustuft (B10745). Indre og Ytre Boge var
opphavleg ein gard, men vart delt i to i mellomalderen eller tidlegare. Funnet av ein klebersteinsgryte
indikerer tidleg menneskeleg aktivitet på garden, noko som igjen indikerer eit visst funnpotensial her.
Men då Boge i dag er mykje nedbygd av bustadhus, og i tillegg er forstyrra av jernbane og riksveg,
avgrensar potensielle funnområde seg mykje. Vurdering: lågt/middels funnpotensial.
Delområde KM26 – Langhelle: Langhelle er rekna å vere blant dei yngste gardane på sørsida av
Sørfjorden, truleg busett først i mellomalder. Det er den lange og smale innmarka som ligg til grunn
for gardsnamnet. Det er ikkje gjort funn av fornminne på garden. Med omsyn til dette, i tillegg til at
garden både er liten og bratt, er det truleg lite sannsynleg å gjere førhistoriske funn her. Vurdering:
lågt funnpotensial.
Delområde KM29 – Trengereid gard: Det er ikkje registrert arkeologiske kulturminne på garden, men
historikarar meiner Trengereid er tatt opp i vikingtida. Garden er mellom dei minste langs Sørfjorden.
Sjølv om store delar av Trengereid er bygd ned, er det framleis bevart ein del av innmarka til
Trengereid gard. I dette området vil det vere eit visst potensial for å gjere funn av busetnadsspor frå
førhistorisk tid. Vurdering: middels funnpotensial.
Delområde KM32 – Skulstad Søre, «Kråni»: Det er ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne
på Skulstad. Men gardsnamnet, som er sett saman av personnamnet Skule og endinga -stad,
indikerer at garden vart tatt opp i vikingtida. Garden er lite forstyrra av moderne aktivitet, og
innmarka er for ein stor del framleis intakt. Det vil difor vere sannsynleg at ein kan gjere funn frå
førhistorisk tid her på garden. Vurdering: middels/stort funnpotensial.
Delområde KM34 – Øyjorda – Trengereiddalen – Gamlestølen: Etter skriftlege kjelder skal det ha
lagt ein gard her i mellomalderen. Øyjorda eller Birkås, som garden heitte, vart lagt aude etter
Svartedauden og aldri tatt opp att. Det er usikkert akkurat kvar mellomaldergardstunet har lagt, men
flatene i området kor Gullbotn leirstad ligg i dag har vore peika på som ein mogleg plass. Stadnamn
som «Gamlestølen» og «Setreåsen» peiker på at utmarka her har vore nytta som stølsområde
tidlegare. Det vil difor vere potensial for funn av hustufter og andre busetnadsspor innanfor
delområdet. Vurdering: middels funnpotensial.
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Delområde KM36 – Romslo: Delområdet er eit gardsmiljø med eldre bygningar som lemstover og
grindløer, inkludert jordbrukslandskap ikring med fleire kulturspor. Romslo er ein av dei eldste
gardane langs Skuggestranda (området frå Garnes til Trengereid). Det opphavlege gardsveldet til
Romslo må ha inkludert fleire av gardane som ligg langs Skuggestranda i dag. Trass høg alder er det
ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne på Romslo. I topografisk arkiv i Bergen museum er
det melding og at det er eit berg på garden med mogleg ristningar på ein bergflate. Og eit namn i
åkeren, Døso, kan tyde «samankasta steindunge», eit omgrep som også har vore brukt på område
kor det har vore gravhaugar. Vurdering: middels/stort funnpotensial.
Delområde KM38 – Takvam: Delområdet utgjer Indre Takvam og Ytre Takvam, som er eit gardsmiljø
med fleire eldre bygningar og eit jordbrukslandskap med synlege kulturspor. Det er ingen kjende
automatisk freda kulturminne på garden. Garden er truleg ikkje særskilt gamal, men har nok
tidlegare vore del av ein av dei andre gardane i området (kanskje Romslo?). Ein vil difor kunne
forvente å finne spor etter førhistorisk busetnad og aktivitet på garden. Med omsyn til at det er gjort
funn frå steinalder på Kvitstein/Kviste i Osterøy kommune, som er rett over fjorden for Takvam, så er
det truleg òg potensial for å gjere slike funn her. Området er noko nedbygd og forstyrra av bustader
og infrastruktur. Vurdering: middels funnpotensial.
Delområde KL40 – Skuggestranda: Delområdet, Skuggestranda, er eit kulturhistorisk landskap på
sørsida av Sørfjorden, som strekk seg mellom Tunes i vest og Skulstad i aust. Delområdet omfattar
mellom anna gardane Romslo og Takvam, som er nemnt ovanfor, men omfattar òg garden Tunes.
Det er gjort rike arkeologiske funn på Tunes, mellom anna frå steinalderen. I tillegg har det også vore
fleire gravminne frå jernalderen her. Tunes vil ikkje verte påverka av tiltaket, men er likevel nemnt
grunna det store funnpotensialet på garden. Vurdering: stort funnpotensial (på Tunes).
Delområde KM45 – Arnatveit: På grunn av endinga -tveit i stadnamnet meiner historikarar at garden
Arnatveit vart tatt opp i vikingtida. Garden er mest truleg skilt ut frå Indre Arna. Det er ingen
registrerte førhistoriske kulturminne på garden, men i ein artikkel i Gula Tidend frå 1930 vart det
fortalt om ein gravhaug på austsida av fjøsbygningen. Haugen vart diverre fjerna, men inni denne
skal det ha vore ei kiste i stein med oske i, samt glasperler og ein bronsegjenstand. Med omsyn til
dette er det sannsynleg at det vil kunne finnast spor etter førhistorisk aktivitet på garden. Vurdering:
middels/stort funnpotensial.
Delområde KM48 – Espeland: Delområdet er garden Espeland (gnr. 289 i Bergen) med bygningsmiljø
og jordbrukslandskap. Gardsnamnet er vanleg og går att mange stader. Siste leddet i namnet tyder
på at garden er tatt opp ein gong i perioden 600 - 1000 e.Kr. Det er ikkje kjent førhistoriske
kulturminne frå garden, men ifølgje Byantikvaren er det observert nokre røyser på innmarka på
garden som bør avklarast om det er rydningsrøyser eller gravrøyser. Store delar av innmarka er
framleis intakt og det er det nærliggande å tru at arkeologiske registreringar kan påvise kulturminne.
Det er særleg området kring gardstunet og sørover som peiker seg ut. Vurdering: stort funnpotensial.
Delområde KL52 – Langedalen: Borgo-Langedalen-Kvam er eit stort og samanhengande
kulturlandskapsområde med eldre kulturlandskap, gardsstrukturar og eldre ferdsleveg. Mange av
gardane i Langedalen vart rydda som garder før år 800. Området har eit levande jordbrukslandskap
som har vore drifta sidan jernalderen. Vurdering: stort funnpotensial.
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