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FORORD
Denne konsekvensutredningen er utarbeidet som del av arbeidet med kommunedelplan med
konsekvensutredning for E16/E39 på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset i Bergen kommune.
Planprogrammet er fastsatt den 29.01.2020. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen
Utbygging.
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser er brukt som metode for samfunnsøkonomisk analyse i
prosjektet. Denne delrapporten tar for seg fagtema kulturarv, som er ett av de fem ikke-prissatte tema.
Lilli Mjelde er planprosjektleder for kommunedelplan med konsekvensutredning. Ansvarlig for fagtema
kulturarv er arkeolog cand. philol. Atle Jenssen.
Mai 2020
Bergen

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

0

Sammendrag

0.1

Innledning

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

12 AV 277
28.05.2020

Planprogrammet, fastsatt den 29.01.2020, inneholder omtale av de viktigste momentene som skal vektlegges i
planarbeidet for deltema kulturarv.
Metode etter håndbok V712 for de ikke-prissatte temaene går over tre trinn. Trinn 1 og trinn 2 gjøres separat
for hvert fagtema, og utgjør innholdet i denne rapporten. Trinn 3 er en sammenfatning av resultatene for alle
de fem fagtemaene, og innebærer en felles diskusjon og rangering av de ulike alternativene.

0.2

Omtale av utredningsområdet

Planområdet og influensområdet utgjør utredningsområdet. Planområdet er likt for alle fagtema, mens
influensområdet vil variere.
Planområdet strekker seg fra Arnadalen i tilknytningspunkt med ny E16 i sør til Nordhordlandsbrua med
tilknytningspunkt i dagens kryssområde på Klauvaneset i nord. Planområdet omfatter store deler Arna bydel
vest for Arnadalen og Arnavågen og østre del av Åsane bydel. Dette området omfatter areal som blir berørt av
de traséalternativene som skal konsekvensutredes. Lengde på dagens E16/E39 er totalt ca. 20 km.
Influensområdet er det samlede området der en forventer at virkninger fra tiltaket skal opptre.
Influensområdet vil variere for hvert tema og må defineres under de enkelte fagtema.

0.3

Kulturarv i utredningsområdet

Etter metodikk i håndbok V712 har utredningsområdet blitt inndelt i 41 enhetlige delområder med
kulturhistorisk innhold. Delområdene har i denne rapporten primært vært avgrenset i kulturmiljøer som er
sentrert rundt lokaliteter med tilnærmet enhetlig karakter og verdi, slik som gårdsmiljøer, teknisk-industrielle
kulturmiljøer, forsvarsanlegg og andre kulturmiljø. Det har i enkelte tilfeller vært hensiktsmessig å vise flere
kulturmiljøer som tilhørende ett felles delområde, et såkalt kulturhistorisk landskap, dette for bedre å kunne
vise kulturhistoriske relasjoner. Ferdsels- og postveier er etter håndbok V712 også regnet som delområder på
et landskapsnivå. Delområdenes verdi er satt på bakgrunn av kriterier gitt i håndbok V712.
Store deler av Arna og Åsane er i dag nedbygd, og består for en stor del av boligområder, industri og
tilhørende infrastruktur. Også nyere bygninger kan ha kulturhistorisk verdi, blant annet flere av
boligområdene fra 1970-tallet i Åsane, men ingen av disse blir berørt av planen. Både i Arna og i Åsane er det
fortsatt i større eller mindre grad bevart deler av det eldre jordbrukslandskapet, og disse har i dag derfor en
relativt stor verdi på grunn av sin sjeldenhet. Blant annet finner vi slikt kulturlandskap i deler av Ytre Arna, på
Haugland og Blinde (Blindheim), Birkeland, Haukås, Almås og Tuft. Disse gårdene er spesielt nevnt da de vil
kunne bli berørt av planen. Verdien til disse delområdene er i hovedsak middels og stor, men det er også et
par tilfeller der verdien er satt til svært stor da kulturmiljøene er av nasjonal betydning.
Av nasjonal betydning er også industristedet Ytre Arna, og delområdet her er derfor vurdert å ha svært stor
verdi. Også selve fabrikken i Ytre Arna er gitt svært stor verdi, mens de andre kulturmiljøene her er gitt stor og
middels verdi.
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Figur 0-1. Verdikart for deltema kulturarv (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Restene etter forsvarsverk og andre anlegg fra andre verdenskrig har lenge vært en forsømt
kulturminnekategori her til lands, og mye har blitt fjernet eller ødelagt i løpet av de syttifem årene som har
gått siden krigen sluttet. I dag har man blitt mye mer bevisst denne typen kulturminner, og mange av
anleggene har blitt dokumentert og lagt inn i Riksantikvarens database Askeladden. Men de fleste av de
militærhistoriske anleggene fra andre verdenskrig har fremdeles ikke noe formelt vern, og militære bygninger
og konstruksjoner fjernes fortsatt. Innenfor planområdet er det tre delområder av kategorien forsvarsanlegg.
To av disse har på bakgrunn av deres militærhistoriske innhold, og til dels arkitektoniske verdi, fått middels
verdi. Det tredje av denne typen anlegg har fått noe verdi, da lite er bevart og det er svært fragmentarisk som
kulturmiljø.
Innenfor kategorien infrastruktur finnes alt fra de kjente postveiene til de mer «ordinære» ferdselsveiene.
Informasjon om disse stammer fra Byantikvarens kulturminnegrunnlag og fra kommuneplanens arealdel.
Verdien til disse spenner hele skalaen, fra noe verdi for ferdselsveier som i liten grad er bevart i dag, til svært
stor verdi for den Trondhjemske postvei.

0.4

Konsekvens Trinn 2

Samtlige av de sytten vegalternativene for ny E16 og E39 mellom Arna og Klauvaneset berører kulturhistoriske
delområder, men i variabelt antall og med variabel konsekvens alt etter det enkelte vegalternativets karakter.
Alternativ med lange dagsoner berører naturlig nok flere delområder enn alternativene med lange
tunnelstrekninger.
I Indre Arna er den første dagstrekningen lik for samtlige alternativ, og vil ikke ha noen direkte påvirkning på
kulturminner her. Videre nordover deler de sørlige alternativene seg, med S1 (a og b), S3 og S6 i tunnel direkte
til Blindheimsdalen. Både S1 (a og b) og S6 vil ha dagsone gjennom Haugland, og vil ha negativ konsekvens for
kulturmiljøet her. S1a vil deretter gå mer direkte opp igjennom Blindheimsdalen og slik få større negativ
påvirkning på kulturmiljøet på Blindheim her enn S6. S1b vil ha tunnel forbi Blindheim, og vil ha positiv
konsekvens for delområdet her. S3 vil komme ut i Blindheimsdalen vest for Gaupåsen, og deretter gå opp
igjennom Blindheimsdalen på samme måte som S1a. S3 vil derfor ha samme grad av negativ konsekvens for
delområdet på Blindheim som dette alternativet. Haugland vil kun i liten grad bli påvirket av S3.
Alternativene S5 og S11 vil ha dagsone langs vestsiden av Arnavågen, og ha negativ påvirkning for
kulturmiljøene på Mjeldheim og områdene sør for tettstedet Ytre Arna. Begge alternativene vil deretter gå i
tunnel vest for Ytre Arna, og komme ut på østsiden av Gaupåsvatnet. Kulturlandskapsområdet som
Gaupåsvatnet er en del av, vil bli negativt påvirket av S5 og S11. S5 vil videre gå opp igjennom Blindheimsdalen
omtrent på samme måte som S3, og følgelig ha samme negativ konsekvens for kulturmiljøet på Blindheim som
dette. S11 vil derimot gå i lang tunnel fra Gaupåsvatnet frem til kryssområdet ved Eikås/Brurås, og kople seg
på et av de nordlige alternativene her. Det vil derfor ikke ha negativ påvirkning på delområdene i
Blindheimsdalen eller ved Vågsbotn.
Alternativ S9 har lang tunnel fra Arna, kort dagstrekning ved Gaupåsvatnet, og så ny tunnel frem til
kryssområdet ved Eikås/Brurås. Dette alternativet vil kun ha ubetydelig påvirkning på kulturmiljø/-landskap
ved Gaupåsvatnet.
De sørlige alternativene S1a, S1b, S3 og S5 har alle kryss ved Vågsbotn og vil på grunn av dette ha negativ
konsekvens for delområdene på Birkeland og Eikås. Her vil store deler av kulturlandskap, og til dels også eldre
bygningsmasse, bli direkte berørt. Alternativene S6, S9 og S11 har derimot kryss i et mye nedbygd område ved
Eikås/Brurås, og vil derfor i liten grad ha negativ påvirkning på kulturmiljø og kulturlandskap her.
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I nord er det utredet tre hovedalternativ med varianter: N1, N2 (a og b) og N3 (a og b). Alternativ N1 er lang
tunnel fra området ved Vågsbotn og frem til Tellevik og Nordhordlandsbrua. Dette alternativet lar seg kun
kombinere med de sørlige alternativene S1 (a og b), S3 og S5. På grunn av lang tunnelstrekning vil N1 i seg selv
være et alternativ som har liten negativ påvirkning på kulturmiljø og kulturlandskap, men det ender likevel litt
ned på listen over rangerte alternativ da det må kombineres med sørlige alternativ som har negativ
konsekvens for flere delområder.

0.5

Oppsummering

Tabell 0-1. Samlet konsekvens for deltema kulturarv for alle vegalternativ. Oransje = Stor negativ konsekvens, Lys oransje =
Middels negativ konsekvens og Gul = Noe negativ konsekvens.

Deltema

Ref

S1a- S1a- S1b- S1b- S3- S3- S5- S5- S6- S6- S6- S9- S9- S9- S11- S11- S11N1 N2a N1 N2a N1 N2a N1 N2a N2b N3a N3b N2b N3a N3b N2b N3a N3b

Kulturarv
Rangering

1

13

18

6

15

7

14

11

17

16

10

9

8

3

2

12

5

4

Som det kommer frem av tabell 0-1, vil samtlige vegalternativ i større eller mindre grad ha negativ konsekvens
for deltemaet kulturarv. De alternativene med størst negativ konsekvens er naturlig nok de som har mest vei i
dag, i motsetning til de med mest tunnel. De sørlige alternativene med daglinje gjennom Blindheimsdalen,
eller eventuelt langs Arnavågen, i kombinasjon med N2 i nord, er de som vil berøre flest kulturhistorisk viktige
delområder, og som har blitt rangert lavest.
N1 går for det meste gjennom lang tunnel, og berører således svært få delområder, men da dette alternativet
kun kan kombineres med sørlige alternativ som går gjennom Blindheimsdalen, får kombinasjonene totalt sett
negativ konsekvens for de berørte områdene.
Kombinasjoner med alternativ N3, og da spesielt variant N3b, er de som stort sett kommer best ut. Blant
annet kan vi se at det ikke for noen av kombinasjonene med N3 er tilfeller av stor negativ konsekvens. Dårligst
er kombinasjonene med S6, som har daglinje gjennom Haugland, og derfor er ødeleggende for kulturmiljøet
her. Også kombinasjonene med S11 og N3 har totalt sett negative konsekvenser for deltemaet, på grunn av
dagsonen langs Arnavågen. Best er kombinasjonene med S9, som kun i liten grad berører kulturmiljø og
kulturlandskap.
Etter en vurdering av samtlige sytten vegalternativ, er det konkludert med at alternativ S9-N3b vil ha lavest
grad av negativ konsekvens for deltema kulturarv, med alternativ S9-N3a like bak. Alternativ S9-N3b vil påvirke
fjorten delområder, med negativ konsekvens for kun to av disse. Også alternativ S9-N3a vil påvirke sytten av
delområdene, men vil ha negativ konsekvens for seks av disse.
Dårligst er S1a-N2a, som har lange dagstrekninger gjennom verdifulle kulturmiljøer og kulturlandskapsområder. Dette alternativet vil påvirke atten delområder, med negativ konsekvens for hele fjorten av disse.

0.6

Skadereduserende tiltak i permanent situasjon

Fjerne eller flytte deler av tiltaket: For alle de berørte kulturmiljøene (delområdene) vil negativ konsekvens
kunne reduseres eller fullstendig elimineres ved å flytte tiltaket vekk fra disse. Med tanke på de tekniske
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kravene til ny europavei, vil større justeringer av alternativene være vanskelige å få gjennomført. Det bør
likevel vurderes i de tilfellene hvor tiltaket har størst negativ konsekvens for deltemaet, som for eksempel ved
Haugland og Blindheim. Her vil tunnel utenom kulturmiljøene kunne eliminere negativ konsekvens av tiltaket
på disse. Tilsvarende kunne også vært aktuelt langs hele eller deler av Arnavågen.
Ulike landskapspleietiltak: Tilpassing av terrenginngrepene slik at grad av skjemming blir redusert mest mulig.
Dette vil kunne være aktuelt for alle delområdene som blir direkte berørt av tiltaket.
I visse områder kan det vurderes å bygge miljøtunnel for å unngå de negative konsekvensene av store og
skjemmende skjæringer. Dette ville for eksempel kunne vært aktuelt i Haugland- og Blindheimområdet, eller
langs Arnavågen. Også forbi Almås eller ved Tuft kunne slik miljøtunnel begrenset negativ påvirkning av
tiltaket.
Dokumentasjon, utgravning, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som en nødløsning for delvis
å kunne ivareta kunnskapsverdien til berørte kulturminner, og blir ikke regnet som «ekte» avbøtende tiltak,
fordi kulturminner som følge av en eventuell utgravning/demontering/flytting vil bli ødelagt eller forringet.
Utgravninger (gjelder helst førreformatoriske kulturminner, men kan også gjelde kulturminner fra historisk tid)
eller flytting (gjelder primært nyere tids kulturminner) er relevant i alle de tilfeller der kulturminner vil komme
i direkte konflikt med tiltaket.

0.7

Skadereduserende tiltak i anleggsfasen

Merking av kulturminner: Tiltaket vil medføre flere typer store terrenginngrep i områder hvor det er kjent
både forhistoriske og nyere tids kulturminner. For å unngå skade på de kulturminnene som skal bevares, vil
det være viktig å merke de i anleggsperioden. Dette vil være spesielt viktig i sårbare områder. Slik merking
gjøres i samråd med kulturminneansvarlige hos fylkeskommunen.
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Bakgrunn

E16 Arna-Vågsbotn
Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en
tofelts veg på rundt 11 kilometer. ÅDT på strekningen
er 15-17.000. Behovet for ny vegløsning gjelder å
bedre dagens problemer med trafikksikkerhet og
tunnelsikkerhet. Samtidig utgjør prosjektet E16 ArnaVågsbotn også nordre del av Ringveg øst, som er en
del av langsiktig strategi for å redusere biltrafikken i
sentrale deler av Bergen.
E39 Vågsbotn-Klauvaneset
Strekningen E39 Vågsbotn-Klauvaneset
(Nordhordlandsbrua) er i dag rundt 9 kilometer. Med
unntak av den relativt nylig etablerte Eikåstunnelen er
dette en tofelts veg. Trafikken er høy (ÅDT=20.000) og
standarden lav. Tilbud for gående og syklende er
mangelfullt og dagens veg påvirker nærmiljøet
negativt. Dagens E39 fungerer også i stor grad som
lokalveg med randbebyggelse og mange kryss og
avkjørsler. Dette bidrar til at strekningen i lang tid har
vært ulykkesutsatt. Trafikkmengden i kombinasjon
med mange kryss og avkjørsler, gjør at kapasitetsgrensen for vegen er nådd og man har lange køer i
rushet og ved hendelser i vegnettet som resultat.
Kollektivtransporten står i samme kø som annen
trafikk.

Figur 1-1. Dagens hovedvegsystem E16 Arna – Vågsbotn
og E39 Vågsbotn – Klauvaneset.

Totale veglengde for dagens E16/E39 er ca. 21 km.

Føringer for kommuneplanarbeidet
1.1.1

Formål

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for strekningen
E16 Arna - Vågsbotn og E39 Vågsbotn - Klauvaneset.
Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og
Nordhordland bedre sammen, og være effektiv, trafikksikker og forutsigbar transportforbindelse i
riksvegnettet i regionen, samtidig som det skal avlaste dagens vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel. I tillegg
skal parsellen Arna-Vågsbotn være en del av framtidig Ringveg øst som skal bidra til reduksjon i biltrafikk
gjennom Bergen sentrum.
Funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se løsningene for delstrekningene E16 Arna Vågsbotn og E39 Vågsbotn - Klauvaneset samlet i en felles kommunedelplanprosess.
Kommunedelplanen vil gjennomføres som en vanlig planprosess etter PBL med Bergen kommune som
planmyndighet. Statens vegvesen Region vest er tiltakshaver.
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Overordnede rammer for kommunedelplanen

Ringveg øst
Planarbeidet bygger på «Konseptvalgutredning (KVU) for
Bergensområdet» (2011) og etterfølgende «Utredning av
Ringveg øst og E39 nord i Åsane» (2016) som anbefalte
«Konsept øst» for ny E39 via Arna.
Fergefri E39
Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset vil, med
omlegging av E39 via Arna, være en del av framtidig
overordnet riksvegnett og ferjefri E39 mellom
Kristiansand og Trondheim. Dette gir ambisjoner og
føringer for vegens funksjon og standard.
NTP 2018-2029
Begge delprosjektene, E16 Arna – Vågsbotn og E39
Vågsbotn – Klauvaneset, er med i Nasjonal transportplan
2018-2029. E16 Arna – Vågsbotn ligger inne med
fullfinansiering i andre periode (St.meld. kap.13.2.7, side
299 og 322). E39 Vågsbotn – Klauvaneset ligger inne med
oppstart i andre periode.

Figur 1-2. Fergefri E39.

Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
Samferdselsdepartementet bestilte i juli
2010 forprosjekt for ny felles korridor for
veg og bane på strekningen Arna – Voss.
Dette oppdraget ble ferdig utredet i
2012. Dette var grunnlaget for
påfølgende konseptvalgutredning (KVU)
som ble sluttført april 2014 med tilråding
om utbygging av «K5-alternativet», dobbeltsporet jernbane Arna – Voss,
firefelts motorveg Arna – Trengereid,
samt tofeltsveg med forsterket
midtoppmerking Trengereid – Voss.
Strekningen Arna – Stanghelle blir
prioritert som første byggetrinn av
hensyn til rasfare og kostnader.
Prosjektet ligger inne i NTP 2018-2029,
men jernbanedelen er ikke fullfinansiert i Figur 1-3. Planområde statlig reguleringsplan for E16-Vossebanen ArnaStanghelle.
perioden. Oppstart er ikke avklart.
Det pågår arbeid med statlig reguleringsplan med KU for strekningen Arna-Stanghelle. Det ventes at forslag til
reguleringsplan oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2020.
Det vises for øvrig til kapittel 2 i Planprogrammet der Overordnede rammer og føringer er omtalt mer
detaljert.
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Mål for prosjektet

Samfunnsmål

Dette prosjektet har følgende samfunnsmål:
•

Det skal legges til rette for et riksveganlegg for E16 Arna – Vågsbotn og E39 Vågsbotn –
Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv,
sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste
dagens vegnett i Arna og Åsane bydel.

•

Målsettingen i Miljøløftet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk,
sykling og gåing, skal legges til grunn.

•

Som del av framtidig Ringveg øst skal anlegget bidra til framtidig reduksjon i biltrafikk
gjennom Bergen sentrum

•

Eksisterende bruks- og verneverdier skal ivaretas slik at verdifulle områder ikke ødelegges
eller bygges ned.

Dette bygger opp under det mer overordnete samfunnsmålet som ble valgt i KVU for transportsystemet i
Bergensområdet (2011).
Effektmål

Utledet av samfunnsmålene er det på et mer detaljert og konkret nivå fastsatt flere effektmål.
•

Effektmål 1: Et sikkert transporttilbud for alle brukere
o Antall ulykker med drepte eller hardt skadde på hele strekningen (vegsystemet) skal
minimeres.
o Ingen møteulykker på nytt veganlegg.
o Skredfare skal unngås

•

Effektmål 2: Økt fremkommelighet og forutsigbarhet på hele strekningen for alle brukere
o Reisetid på strekningen skal være forutsigbar for alle brukere.
o Anlegget skal gi god fremkommelighet og forutsigbarhet for alle kjørende og øke
framkommeligheten for kollektivtrafikken. Kollektivtrafikk prioriteres framfor personbiltrafikk,
og skal ha god tilkomst til kollektivknutepunkt med effektiv overgang mellom ulike typer
kollektivtransport – tog/buss, bybane/buss.
o Gående og syklende skal sikres trygg, effektiv og attraktiv framkommelighet på hele
strekningen Arna-Klauvaneset, og ha trygg og effektiv tilkomst til kollektivknutepunkt med god
overgang til kollektivtransport.

•

Effektmål 3: Vegkapasitet
o Vegkapasiteten på strekningen Arna-Vågsbotn skal økes som følge av ønsket reduksjon i
trafikken gjennom Bergen sentrum
o Veganlegget skal avlaste dagens vegnett slik at det gis grunnlag for ønsket areal- og
sentrumsutvikling i Arna- og Åsane bydel.
o Det skal være god kapasitet på sykkelveganleggene som innbyr til økt sykkelbruk.
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•

Effektmål 4: Redusere sårbarhet
o Kollektivtrafikken og annen trafikk må ha en reell mulighet for omkjøringsveg ved stengt veg /
stengte tunneler.

•

Effektmål 5: Ivareta bruks- og verneverdier
o Unngå nedbygging av sammenhengende jordbruksareal av stor verdi
o Barrierevirkninger av veganlegget skal minimaliseres
o Naturmangfold og økologisk tilstand skal opprettholdes og det skal legges spesiell vekt på
bevaring av vannføring, vannkvalitet og biologisk mangfold i Haukåsvassdraget
o Unngå negativ påvirkning på viktige og helhetlige kulturmiljø og kulturlandskap, i tillegg til
kulturminner av stor verdi.

Utredningsområdet
Planområdet og influensområdet utgjør
utredningsområdet. Planområdet er likt for
alle fagtema, mens influensområdet vil
variere.

1.2.1

Grense for planområdet

Planområdet strekker seg fra Arnadalen i
tilknytningspunkt med ny E16 i sør til
Nordhordlandsbrua med tilknytningspunkt i
dagens kryssområde på Klauvaneset i nord.
Planområdet omfatter store deler Arna bydel
vest for Arnadalen og Arnavågen og østre del
av Åsane bydel. Dette området omfatter areal
som blir berørt av de traséalternativene som
skal konsekvensutredes. Lengde på dagens
E16/E39 er totalt ca. 20 km.

1.2.2 Grense for influensområdet
Influensområdet er det samlede området der
en forventer at virkninger fra tiltaket skal
opptre. Influensområdet vil variere for hvert
tema og må defineres under de enkelte
fagtema.

Figur 1-4. Planområdet med eksisterende hovedvegsystem merket
med gul linje.
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Endepunktene Arna og Klauvaneset

Arna – Kobling til nytt kryss E16 ved Asko
Det pågår arbeid med statlig
reguleringsplan for
E16/Vossebanen Arna –
Stanghelle. Gjennom prosess med
alternativutvikling og
planprogram/silingsrapport er det
der fastlagt at ny E16 med toløps
tunnel fra Trengereid føres inn
lenger sør enn dagens
Arnanipatunnel. Det planlegges et
nytt hovedvegkryss ved ASKO som
er tilpasset framtidig Ringveg øst. I
første omgang vil en bygge en
forenklet midlertidig løsning med
Fv 580 (figur 1-5) der en utnytter
og forbedrer dagens toplankryss i
området. Gjennom den statlige
reguleringsplanen vil en likevel
Figur 1-5. Prinsippskisse for framtidig og midlertidig kryssløsning i Arna
sikre nødvendig areal og
(Planprogram statlig reguleringsplan E16/Vossebanen Arna-Stanghelle).
funksjonalitet for framtidig full
kryssløsning der også strekningen
Arna-Fjøsanger er bygd ut.
Kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Klauvaneset kobler seg til fastlagt løsning.
Klauvaneset - Kobling til eksisterende kryss i Tellevik
I nord forutsettes at ny løsning i første omgang avsluttes like nord for dagens toplanskryss ved Tellevik. Så
lenge Nordhordlandsbrua bare har to kjørefelt, vil dette kryssområdet fungere som overgang mellom to og fire
felt. I sørgående retning vil høyre felt i ny løsning bli en forlengelse av dagens akselerasjonsfelt. I nordgående
retning har Vegdirektoratet avgjort at to felt må dras gjennom krysset. Det blir da en justering av
akselerasjonsfelt og fletting fra to til ett felt like etter krysset.

Figur 1-6. Prinsipp for avslutning av prosjektet i eksisterende toplanskryss; Tellevikskrysset.
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Trafikkprognosene for Arna-Klauvaneset overstiger grenseverdien (over 12000 ÅDT der det stilles krav om 4
felts veg) med god margin, selv med nullvekst i trafikken.
Veganleggets funksjon som del av ny ferjefri E39 og del av Ringveg øst er sammen med Nullvisjonen (ingen
døde eller hardt skadde i trafikken) viktig grunnlag for vurderingene av vegstandard. Miljøløftet og avtale om
nullvekst i biltrafikken er også en viktig rammebetingelse i vurderingene av vegstandard og fartsgrense.
Dimensjoneringsklasser er gitt av håndbok N100 Veg- og gateutforming, gjeldene versjon fra 2019. Det er
avklart med Vegdirektoratet at vi skal legge dimensjoneringsklasse H3 i samsvar med vegnormalen (N100) for
veger med ÅDT > 12000 med vegbredde på 23 m, til grunn for kommunedelplanarbeidet og
konsekvensutredningen. Veggeometrien skal ta utgangspunkt i en fartsgrense på 100 km/t.
Dette gjelder i alle kombinasjonsalternativ bortsett fra det kombinasjonsalternativet, alt. N3b, som bystyret i
sitt vedtak til planprogrammet ønsket ble tatt inn igjen. Kryssutformingen på Eikås krever ytterligere fravik for
fartsgrense på ny hovedveg i dette området til 90 km/t pga. begrensninger i lengder for på- og
avkjøringsramper i dagsone. Se ellers pkt. 2.5 for nærmere omtale av traséalternativ.

Trafikksikkerhet veier tungt. Katastrofepotensialet er langt høyere ved trafikkulykker i tunnel enn i en
dagsone. Det er avklart med Vegdirektoratet at veganlegget må ha to løp i samtlige av tunnelene på
hovedvegnettet. I samråd med Vegdirektoratet, er det lagt til grunn tunnelklasse F og tunnelprofil med bredde
på T10,5 m.
Det er krav om planskilte kryss mellom hovedveg og lokalvegnett. Trafikkmengder og sikkerhet gjør dette til
et udiskutabelt krav i vegnormalen N100.
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Referansealternativet
Referansealternativet (eller Alternativ 0) er dagens
vegnett pluss nye prosjekt som er vedtatt
igangsatt/finansiert. Det vil si eksisterende
hovedveg E16 Arna - Vågsbotn og eksisterende
hovedveg E39 Vågsbotn - Klauvaneset, totalt ca. 20
km veglengde. I tillegg er det tatt med ny E39
Svegatjørn – Rådal, ny Rv 555 Sotrasambandet,
Nordhordlandspakken og bybane til Fyllingsdalen.
Vi har også tatt med planlagt fellesprosjekt E16 og
Vossebanen Arna - Stanghelle med
tilknytningspunkt ved ASKO i Arnadalen selv om
dette prosjektet (banedelen) ikke er fullfinansiert
ennå. Krysstilknytning til E16 mot øst ved ASKO er
en rammebetingelse for vårt planarbeid.
Framtidig videreføring av Ringveg øst mot
Fjøsangerområdet er ikke med i referansealternativet. Effekter av den ferdige Ringveg øst er
omtalt i eget punkt under kapittel Trafikkanalyse i
Planrapporten.

Avlastet vegnett
Ett av effektmålene i prosjektet er at nytt veganlegg Figur 2-1. Dagens hovedvegsystem.
skal avlaste dagens vegnett slik at det gis grunnlag
for ønsket areal- og sentrumsutvikling i Arna og
Åsane bydel.
I de aller fleste kombinasjonsalternativ for nytt veganlegg blir dagens E16 og E39 en del av lokalvegnettet og
blir avlastet vesentlig for dagens trafikk. Sør for Vågsbotn gjelder det dagens E16 på strekningene Indre-Arna –
Ytre-Arna, Gaupås og deler av Blinde/Blindheimsdalen. Avlastningen blir noe ulik i de ulike alternativ. Nord for
Vågsbotn på dagens E39 gjelder det strekningen Haukås – Tellevikkrysset.
På de mer lokale deler av vegnettet blir det generelt bare små endringer, siden det uansett er lokaltrafikk som
bruker dette vegnettet. Men dagens belastning ifm. omkjøring når det er kø på dagens E16 og E39 forsvinner
når ny hovedveg bygges.
Trafikkprognosene for 2050 viser at på strekningen Indre Arna-Ytre Arna (dagens E16) kan resttrafikken bli i
størrelsesorden 10-15% av det trafikken ville vært i referansealternativet med dagens vegnett. Det gjelder
alternativ som ikke bruker deler av dagens E16 til ny hovedveg (dvs. alle unntatt alternativene S5 og S11).
Langs Gaupåsvatnet kan resttrafikken bli i størrelsesorden 15-20 % av trafikken i referansealternativene. Men i
de alternativene som har ny hovedveg i dagen over Gaupåsvatnet (alt. S5 og S11) vil ikke omgivelsene merke
avlastning av dagens vegnett i særlig grad.
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På Blinde og i Blindheimsdalen /Birkeland er bare det
alternativene med hovedkryss på Eikås (S6, S9 og S11)
som vil føre til sterkt redusert resttrafikk på dagens E16,
ca. 20-25% av referansealternativet. Unntaket er alt S6
som krysser Blindeområdet vest for dagens
Gaupåstunnel og som vil belaste nærområdene i
kryssingsområdet. I alternativ som går via
Blindheimsdalen med hovedkryss i Vågsbotn, vil den
totale belastningen bli som i referansealternativet. På
denne strekningen vil deler av dagens E16 bli utvidet til
ny hovedveg. Unntaket er alt. S1b med ny veg på egen
trase og en tunnel forbi Blinde. Dagens E16 blir lokalveg
med bare ca. 20% resttrafikk, men avlastningen vil bare
merkes i Blindeområdet der ny veg legges i tunnel.
I Vågsbotnområdet blir det i realiteten ingen avlastning.
Området vil bli påvirket av hovedveganleggene enten
det er hovedkryss i Vågsbotn eller på Eikås.
Nord for Eikåstunnelen blir det ny hovedveg på hele
strekningen fram til Tellevikkrysset på Klauvaneset og
avlastning av dagens E39. Dagens E39 blir lokalveg med
beregnet resttrafikk på 15-25% nord for
Breisteinkrysset.

Figur 2-2. Oversiktskart for alternative
trasékombinasjoner som skal utredes. Eksisterende veg
som blir lokalveg, er vist med tynn gul strek.

Prinsippløsninger for hovedvegskryss
Felles for alle vegalternativene er behovet for et hovedvegkryss i Vågsbotn/Eikås-området der to firefelts
veger skal kobles sammen. I tillegg gir det behov for sekundærkryss som knytter lokalvegnettet til hovedveg.
Det er utviklet fire kryssprinsipp A-D som til sammen dekker de 17 alternativene i kommunedelplanen.

2.4.1

Kryssprinsipp A med kryss i Vågsbotn

I kryssprinsipp A ligger hovedvegkryss i Vågsbotn
/Birkeland, og gjelder løsninger med tunnel N1 i nord.
I tillegg til hovedvegkryss må det etableres et
sekundærkryss som knytter lokalvegnettet til
hovedvegen. Dette er plassert på armen mot
Åsane/Midtbygda i området ved Plantasjen.
Eikåstunnelen vil i dette kryssprinsippet være en del
av lokalvegnettet. Løsningen fører med seg ytterligere
utfylling i Langavatnet.
Figur 2-3. Prinsippløsning for hovedkryss i Vågsbotn
(Kryssprinsipp A)
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Kryssprinsipp B med to halve kryss

Kryssprinsipp B gjelder for trasekombinasjoner via
Blindheimsdalen i sør og dagsone N2a i nord. I
kryssprinsipp B er hovedvegkrysset delt. Kryssramper i
retning Arna ligger ved Birkeland, mens ramper mot
Nordhordland ligger øst for Eikåstunnelen. Vågsbotn
vil da som i dag være fordelingspunkt for trafikk til/fra
Åsane/Midtbygda. Lokalområdene ved Brurås kan
knyttes til Eikåstunnelen for å komme i retning
Åsane/Arna, men en må kjøre til Tellevik for å komme
på hovedvegen mot nord.

Figur 2-4. Prinsippløsning for 2 halve kryss (kryssprinsipp B).

Det kan på sikt bli aktuelt å vurdere tiltak i krysset i
Vågsbotn som hindrer kø på retningen Åsane-Arna (Ringveg øst) som f.eks. tilfartskontroll på lokalvegarmene
eller etablering av løsning med gjennomgående felt Åsane-Arna under lokalvegkrysset eller lignende.

2.4.3

Kryssprinsipp C med kryss i Eikås/Brurås/Haukåsområdet

Kryssprinsipp C gjelder østlige alternativer med
hovedvegkryss ved Eikås/Brurås og alternativ N2b
/N3a i nord. All hovedvegtrafikk til og fra Åsane
/Midtbygda må her gjennom Eikåstunnelen. For
lokalområdene er det i dette prinsippet også behov
for et sekundærkryss i Haukåsskogen. Kryssprinsipp C
gir vesentlig enklere løsninger i Vågsbotn og
Blindheimsdalen og bedre vilkår for bybane og
arealutvikling der, jf. figur til høyre. Prinsippet
tilfredsstiller krav til kurver og rampelengder i
kryssområdene, men krever fravikssøknad på
kryssavstand.

2.4.4

Figur 2-5. Prinsippløsning for hovedkryss i Eikås /Brurås/
Haukåsområdet (kryssprinsipp C).

Kryssprinsipp D med kryss på Eikås og
tunnel under Vikaleitet

I kryssprinsipp D ligger hovedvegkryss ved Eikås.
Dette gjelder østlige alternativer med N3b der
hovedvegen føres i en lang tunnel under Vikaleitet til
Klauvaneset. Krysset med en relativt kort dagsone er
ikke mulig å dimensjonere for høyere fartsgrense
enn 90 km/t En er også avhengig av fravik for at
avrampe fra nord kan legges i fjell. Trafikanter til/fra
lokalområdene får tilgang til Eikåstunnelen mot
vest/sør, men må kjøre lokalveg til Klauvaneset for å
komme på hovedveg i nordgående retning.

Figur 2-6. Prinsippløsning D for nytt kryss i Eikåsområdet i alt.
N3b.

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

SIDE:
DATO:

26 AV 277
28.05.2020

Alternative trasékombinasjoner som skal utredes
Planprogrammet konkluderer med at 17 alternative trasékombinasjoner skal utredes. Alle har samme start- og
endepunkt. Alternativene er justert i samsvar med bystyrets vedtak av planprogrammet.
Via Blindheimsdalen
8 alternativ føres via Blindheimsdalen. Av disse har alle de 4 sørlige alternativ (alt. S1a, S1b, S3, S5) som
kombineres med alt. N1 (tunnel) i nord, hovedvegkryss i Vågsbotn/Birkeland og lokalvegkryss ved Plantasjen
(hovedkryssprinsipp A). De samme sørlige alternativ (alt. S1a, S1b, S3, S5) som kombineres med alt. N2a
(dagsone) i nord har to halve kryss i (ett halvt kryss i Blindheimsdalen og ett halvt kryss på Eikås
(hovedkryssprinsipp B).
Alt. N2 for alternativ via Blindheimsdalen har en litt annen trase i Eikås/Bruråsområdet enn N2 i alternativ via
Eikås. For å skille dem, kaller vi alt. N2 via Blindheimsdalen for alt. N2a og alt. N2 via Eikås for alt. N2b.
Via Eikås
9 alternativ føres via hovedvegkryss på Eikås/Brurås og lokalvegkryss i Haukåsskogen. 6 av dem har i prinsippet
samme utforming av krysset (hovedkryssprinsipp D). I bystyrets vedtak til planprogrammet, ønsker de inn en
variant med hovedkryss på Eikås og tunnel under Vikaleitet og videre i samme trase som alt N1. Denne er nå
kalt alt N3b. Alt N3b har en litt annen utforming av hovedkrysset på Eikås (jf. fig 2-6) og lokalvegsystemet.
Tunnelalternativet fra Haukåsskogen til Klauvaneset er nå alt. N3a.De sørlige alternativ (alt. S6, S9, S11) kan
enten kombineres med alt. N3a eller alt. N3b (begge tunnel) eller alt. N2b (dagsone).
Tabell 2-1 viser oversikt over tunnellengde, dagsonelengde og total lengde for de ulike
kombinasjonsalternativene.
Tabell 2-1. Oversikt over de ulike kombinasjonsalternativene. Oppgitte lengder er omtrentlige.

Alternativ

Hovedkryss-

Via

prinsipp

Lengde tunnel (m)

Lengde daglinje
(m)

Lengde total (m)

S1a-N1

Prinsipp A

Blindheim

10 290

6 660

16 950

S1a-N2a

Prinsipp B

Blindheim

6 890

11 860

18 750

S1b-N1

Prinsipp A

Blindheim

11 580

5 370

16 950

S1b-N2a

Prinsipp B

Blindheim

8 180

10 570

18 750

S3-N1

Prinsipp A

Blindheim

11 620

5 390

17 010

S3-N2a

Prinsipp B

Blindheim

8 220

10 590

18 810

S5-N1

Prinsipp A

Blindheim

9 270

8 780

18 050

S5-N2a

Prinsipp B

Blindheim

5 870

13 980

19 850

S6-N2b

Prinsipp C

Eikås

8 650

9 780

18 430

S6-N3a

Prinsipp C

Eikås

11 630

6 240

17 870

S6-N3b

Prinsipp D

Eikås

12 870

4 860

17 730

S9-N2b

Prinsipp C

Eikås

10 120

7 920

18 040

S9-N3a

Prinsipp C

Eikås

13 100

4 380

17 480

S9-N3b

Prinsipp D

Eikås

14 320

3 000

17 320
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S11-N2b

Prinsipp C

Eikås

7 390

11 140

18 530

S11-N3a

Prinsipp C

Eikås

10 370

7 600

17 970

S11-N3b

Prinsipp D

Eikås

11 590

6 220

17 810

Figuren under viser alle kominasjonsalternativene som utredes.

Figur 2-7. Kombinasjonsalternativ som utredes.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

Alternativ via Blindheimsdalen

Figur 2-8. Anbefalte kombinasjonsalternativ via Blindheimsdalen.

Kombinasjonsalternativene:
S1a-N1
S1b-N1
S3-N1
S5-N1

S1a-N2a
S1b-N2a
S3-N2a
S5-N2a

SIDE:
DATO:

28 AV 277
28.05.2020
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Alternativ S1a-N1

Kombinasjon S1a-N1 via Blindheimsdalen er 16,95 km, som er sammen med S1b-N1 den kortest mulige
vegtraséen mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i
vestre del av Haugland (Kvammetunnelen). Daglinjen føres opp Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i
dagens vegkorridor. N1 i nord (Vetentunnelen) er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til
Klauvaneset. Total tunnellengde er ca. 10,3 km. Det er rampekryss retning nord og retning sør i Arna som
kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Vågsbotn/Birkelandsområdet
(kryssprinsipp A). Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner. Lokaltrafikken
mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via rampekryss i Kalsåsområdet.

2.5.2

Alternativ S1a-N2a

Kombinasjon S1a-N2a via Blindheimsdalen er 18,75 km, noe som er blant de lengste alternativene.
Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland
(Kvammetunnelen). Denne føres opp Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt 1,0 km lang
tunnel til Eikås (Birkelandstunnelen). N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del
(Hordvikområdet) er det ca. 1,1 km tunnel mot Klauvaneset (Falkangertunnelen). Det er rampekryss retning
nord og sør i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset er delt med
ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning Klauvaneset like nord for
Eikåstunnelen (kryssprinsipp B). Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss. Lokaltrafikken mellom Arna og
Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via rampekryss i Kalsåsområdet.

2.5.3

Alternativ S1b-N1

Kombinasjon S1b-N1 via Blindheimsdalen er 16,95 km, og sammen med S1a-N1 er den korteste vegtraséen
mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del
av Haugland (Kvammetunnelen) og ca. 1,3 km lang tunnel forbi Blinde (Blindetunnelen). Vegen føres videre i
ny daglinje opp til Birkeland og Vågsbotn. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det
er ikke nødvendig med lokalvegkryss ved Kalsås. N1 i nord er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under
Vikaleitet til Klauvaneset (Vetentunnelen). Total tunnellengde er altså cirka 11,7 km. Det er rampekryss
retning Vågsbotn i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i
Vågsbotn/Birkelandsområdet. Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner
(kryssprinsipp A).

2.5.4

Alternativ S1b-N2a

Kombinasjon S1b-N2a via Blindheimsdalen er 18,75 km, noe som er blant de lengste alternativene.
Alternativet består av en rundt 5 km lang tunnel fra Arna til daglinje i vestre del av Haugland
(Kvammetunnelen), og ca. 1,3 km lang tunnel forbi Blinde/Blindetunnelen). Vegen føres videre i ny daglinje
opp til Birkeland og Vågsbotn. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det er ikke
nødvendig med lokalvegkryss ved Kalsås. Ny hovedveg videreføres med en rundt 1,0 km lang tunnel til Eikås
(Birkelandtunnelen). N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel
(Hordvikområdet) mot Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 8,2 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning
Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (kryssprinsipp B).
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Alternativ S3-N1

Kombinasjon S3-N1 via Blindheimsdalen er 17 km, noe som er blant de korteste vegtraséene mellom Arna og
Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 6,3 km lang tunnel fra Arna som går under Gaupås og kommer ut
like ved eksisterende vestre portal til Gaupåstunnelen (Spåketunnelen). Daglinje føres herfra opp
Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i dagens vegkorridor. N1 i nord er en rundt 5,3 km lang tunnel fra
Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset (Vetentunnelen). Total tunnellengde er altså ca. 11,6 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Birkeland/Vågsbotnområdet. Nytt lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens
Vågsbotnkryss forsvinner (kryssprinsipp A). Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny
hovedveg via lokalvegkryss i Kalsåsområdet.

2.5.6

Alternativ S3-N2a

Kombinasjon S3-N2a via Blindheimsdalen er 18,8 km, noe som er blant de lengste kombinerte traséene
mellom Arna og Klauvaneset. Alternativet består av en rundt 6,3 km lang tunnel fra Arna som går under
Gaupås (Spåketunnelen). Daglinje føres herfra opp Blindheimsdalen til Birkeland og videreføres med en rundt
1,0 km lang tunnel (Birkelandstunnelen) til Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er
det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset (Flatangertunnelen). Total tunnellengde er cirka 8,4
km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning
Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (kryssprinsipp B).
Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via lokalvegkryss i Kalsåsområdet.

2.5.7

Alternativ S5-N1

Kombinasjon S5-N1 via Blindheimsdalen er 18,05 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 1,6 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Videre etter en kort tunnel på ca. 0,5 km under Gaupåsen
(Høgehaugtunnelen) føres vegen opp Blindheimsdalen til Birkeland og Vågsbotn i dagens vegkorridor. N1 i
nord er en rundt 5,3 km lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde er cirka
9,2 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny
hovedveg. Det er også rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning
Vågsbotn vest for eksisterende Gaupåstunnel. Hovedvegkrysset ligger i Birkeland/Vågsbotnområdet. Nytt
lokalvegkryss anlegges ved Plantasjen. Dagens Vågsbotnkryss forsvinner (kryssprinsipp A).

2.5.8

Alternativ S5-N2a

Kombinasjon S5-N2a via Blindheimsdalen er lengst av alle alternativ; 19,85 km. Det er alternativet som i størst
grad følger dagens vegkorridor, og som har minst mulig tunnel. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen. Denne føres videre i en
ca. 2,1 km lang tunnel (Ytre Arna tunnelen) til daglinje langs nordre del av Gaupåsvatnet. Videre etter en kort
tunnel på ca. 0,5 km under Gaupåsen (Høgehaugtunnelen) føres vegen i dagens vegkorridor opp
Blindheimsdalen til Birkeland der den videreføres med en rundt 1,0 km lang tunnel (Birkelandstunnelen) til
Eikås. N2a fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot
Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er i underkant av 6 km. Det er rampekryss retning nord
og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også rampekryss for Ytre
Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn vest for eksisterende Gaupåstunnel.
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Hovedvegkrysset er delt med ramper retning Arna i nordlige del av Blindheimsdalen og ramper retning
Klauvaneset like nord for Eikåstunnelen. Dagens Vågsbotnkryss blir lokalvegkryss (kryssprinsipp B).
Alternativ via Eikås

Figur 2-9. Anbefalte kombinasjonsalternativ via Eikås.
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Kombinasjonsalternativene:
S6-N2b
S9-N2b
S11-N2b

2.5.9

S6-N3a
S9-N3a
S11-N3a

S6-N3b
S9-N3b
S11-N3b

Alternativ S6-N2b

Kombinasjon S6-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,4 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til daglinje ved Haugland vest (Kvammetunnelen). Det krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen før det føres videre i ca. 2,0 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på
Eikås. N2b fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot
Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er ca. 8,7 km. Det er rampekryss retning nord og syd i
Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for
Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord
(kryssprinsipp C).

2.5.10

Alternativ S6-N3a

Kombinasjon S6-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,9 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen, og går i en ca. 2,0 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås og
dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3a i nord er en 4,6 km lang tunnel fra Haukåsskogen til
Klauvaneset (Almåstunnelen). Total tunnellengde er ca. 11,6 km Det er rampekryss retning nord og syd i Arna
som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikås-/Bruråsområdet.
Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og det
bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord (kryssprinsipp C).

2.5.11

Alternativ S6-N3b

Kombinasjon S6-N3b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,7 km. Alternativet består av en rundt 5 km lang
tunnel fra Arna til dagsone i vestre del av Haugland. Denne krysser over dalen sør for Blinde ved
Sandgothaugen, og går i en ca. 2 km lang tunnel (Hetlebakkatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås. N3b i
nord er en 5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i
samme trase som Vetentunnelen på store deler av strekningen. Total tunnellengde er ca. 12,87 km Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for
trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre
Arna (kryssprinsipp D).

2.5.12

Alternativ S9-N2b

Kombinasjon S9-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,0 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang
tunnel fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca.
2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til dagsone med kryss på Eikås/Brurås. N2b fortsetter videre som
daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset
(Falkangertunnelen). Total tunnellengde er ca. 10,1 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som
kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikås-/Bruråsområdet.
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Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og det
bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord (kryssprinsipp C).

2.5.13

Alternativ S9-N3a

Kombinasjon S9-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,5 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang
tunnel fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca.
2,4 km lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3a i nord ligger i dagsone fram til og med lokalvegkryss i
Haukåsskogen og videre i en 4,6 km lang tunnel til Klauvaneset. Total tunnellengde er ca. 13,1 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Hovedvegkrysset ligger i Eikås-/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss
for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett
Åsane nord (kryssprinsipp C).

2.5.14

Alternativ S9-N3b

Kombinasjon S9-N3b med hovedkryss på Eikås er 17,3 km. Alternativet består av en rundt 6,5 km lang tunnel
fra Arna (Spåketunnelen) til en kort daglinje ved nordøstre del av Gaupåsvatnet. Linja går videre i en ca. 2,4 km
lang tunnel til dagsone med kryss på Eikås. N3b i nord er en 5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under
Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i samme trase som Vetentunnelen på store deler av
strekningen. Total tunnellengde er ca. 14,3 km. Det er rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arnaog Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i
Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for
lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre Arna (kryssprinsipp D).

2.5.15

Alternativ S11-N2b

Kombinasjon S11-N2b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18,5 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås. N2b fortsetter videre som daglinje via Tuft. I nordlige del er det ca. 1,1 km
tunnel (Hordvikområdet) mot Klauvaneset (Falkangertunnelen). Total tunnellengde er ca. 7,4 km. Det er
rampekryss retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er
også rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved
Gaupåsvatnet. Hovedvegkrysset ligger i Eikås/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes
som lokalvegkryss for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for
tilknytning lokalvegnett Åsane nord (kryssprinsipp C).

2.5.16

Alternativ S11-N3a

Kombinasjon S11-N3a med hovedkryss på Eikås/Brurås er 18 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3a i nord er en
4,6 km lang tunnel fra Haukåsskogen til Klauvaneset. Total tunnellengde er ca. 10,4 km. Det er rampekryss
retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også
rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved Gaupåsvatnet.
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Hovedvegkrysset ligger i Eikås-/Bruråsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss
for trafikken sør for Eikåstunnelen og det bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett
Åsane nord (kryssprinsipp C).

2.5.17

Alternativ S11-N3b

Kombinasjon S11-N3b med hovedkryss på Eikås/Brurås er 17,8 km. Alternativet består av en rundt 1,8 km lang
«bypasstunnel» forbi Indre Arna (Indre Arna tunnelen) til en daglinje langs Arnavågen der eksisterende E16
utvides til ny hovedveg. Denne føres videre i ca. 2.1 km lang tunnel til daglinje langs nordre del av
Gaupåsvatnet (Ytre Arna tunnelen). Linja går videre i en 2,4 km lang tunnel (Hetlebakksåtatunnelen) til
dagsone med kryss på Eikås/Brurås, og i dagsone videre forbi lokalvegkryss i Haukåsskogen. N3b i nord er en
5,4 km lang tunnel fra Eikåskrysset under Vikaleitet til Klauvaneset (Vikaleitetunnelen) omtrent i samme trase
som Vetentunnelen på store deler av strekningen. Total tunnellengde er ca. 11,6 km. Det er rampekryss
retning nord og syd i Arna som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg. Det er også
rampekryss for Ytre Arna trafikken retning Indre Arna ved Festtangen og retning Vågsbotn ved Gaupåsvatnet.
Hovedvegkrysset ligger i Eikåsområdet. Eksisterende kryss i Vågsbotn opprettholdes som lokalvegkryss for
trafikken sør for Eikåstunnelen og som tilknytning for lokalvegnett Åsane nord som skal retning Gaupås og Ytre
Arna (kryssprinsipp D).

2.5.18

Andre mulige trasékombinasjoner

I bystyrets vedtak til planprogrammet var det også ønsket å få utredet mulig kombinasjon mellom alternativ
via Blindheimsdalen og tunneltrase fra Haukåsskogen til Klauvaneset, alt. N3a. Det vil si at kombinasjonene blir
alt S1a, S1b, S3 eller S5 fram til Blindheim, alt N2a fram til lokalvegkrysset i Haukåsskogen og alt N3a videre i
tunnel til Klauvaneset. Hovedkrysset blir to halve kryss som vist i kryssprinsipp B. KU for ikke-prissatte
konsekvenser utredes i traséene som inngår i disse kombinasjonene. Det er fullt gjennomførbare
kombinasjoner. I KU for prissatte konsekvenser er disse kombinasjonene tatt med for å få fram kostnader og
nytte og de blir omtalt i sammenstillingen av alternativ.

Tilførselsveger til ny E16/E39
I tilknytning til kryssområdene må det bygges nye tilførselsveger fra eksisterende vegnett til nytt vegnett. De
fleste tilførselsvegene blir en del av rampesystemet i kryssområdene eller del av omarbeidinger av
eksisterende kryss.
I alle alternativ må det på plass lokalvegsystem i Arnadalen mellom Toro og Asko. Dessuten må dagens E16
nord for Hordviktunnelen legges om og kobles til dagens lokalvegsystem for å gi plass til ny tunnel.
Utover dette vil det være behov for å etablere eller legge om lokalvegsystem. Omfang vil variere en del.
Påkobling fra ramper i tunnel til rundkjøring i Indre Arnakrysset inngår i kryssløsning.
•
•
•
•
•
•

Påkobling fra Mjeldheimkrysset
Påkobling til lokalvegsystem nord og sør for Festtangkrysset
Lokalveg på fylling Langavatnet og lokalvegkryss Plantasjen
Påkobling Åsavegen fra kryss ved Langavatnet ved Plantasjen
Påkobling fra kryss Haukåsskogen til nytt kryss Steinestøvegen ved Myrsæter
Oppgradering lokalveg Blindheimsdalen vurderes i neste planfase om alt S1a, S3 eller S5 blir valgt.
Men kostnad til dette er tatt inn i prissatte konsekvenser
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Tabell 2-2. Oversikt tilførselsveger i alle kombinasjonsalternativ.
Tilførselsveg

S1a- S1a- S1b- S1b- S3- S3N1

Arnadalen
Mjeldheim
Festtangen
Langavatnet
Haukås
Tellevik

2.6.1

x

N2a

x

x
x

N1

x

N2a

x

x
x

x

N1

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

S5- S5-

N2a N1

S6-

S6-

S6-

S9-

S9-

S9-

S11- S11- S11-

N2a N2b N3a N3b N2b N3a N3b N2b

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

N3a

N3b

x
x

x

x
x
x

x
x
x

Nytt rampekryss med sydvendte ramper ved Toro og lokalvegsystem i Arnadalen mellom Askoog Toro næringsområde

Kryssløsningene i Indre Arna krever bygging av ca. 750 meter ny tofelts lokalveg mellom hovedkrysset ved
Asko og lokalvegkrysset nord for Toro.

Figur 2-10. Ny lokalveg mellom Asko og Toro.

2.6.2

Nytt lokalvegkryss ved Plantasjen i Vågsbotn

Nytt lokalvegkryss ved Plantasjen krever ca. 600 meter ny to-/trefelts veg fra rundkjøringen i Vågsbotn til ny
rundkjøring ved Plantasjen. Det må også bygges ca. 200 meter ny tilførselsveg i to felt fra Åsamyrveien til den
nye rundkjøringen.

Figur 2-11. Tilførselsveger til nytt lokalvegkryss ved Plantasjen i Vågsbotn.
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Nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen

Nytt lokalvegkryss med ny hovedveg i Haukåsskogen krever ca. 6-700 meter lang ny tofelts tilkomstveg som
tilknyttes dagens E39 i nytt kryss ved Shell bensinstasjon på Haukås.

Figur 2-12. Tilførselsveg til lokalvegkryss i Haukåsskogen.

2.6.4

Omlegging av lokalvegsystem i Tellevikkrysset

I Tellevik brukes eksisterende E39 som del av ny hovedveg omtrent fra tunnelportalen til Tellevikkrysset der
veganlegget har sitt endepunkt. Det medfører at det må bygges en ny lokalvegparsell i ca. 900 meter mellom
dagens Hordviktunnel og tilknytningspunkt i Tellevikkrysset.

Figur 2-13. Omlegging av lokalveg i Tellevikkrysset.
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Gjennomgående gang- og sykkelveg
Det skal opparbeides sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Arna i sør til Nordhordlandsbrua i nord
som del av vegtiltaket. Gang- og sykkeltilbudet legges i hovedsak langs lokalvegnettet som blir avlastet for
biltrafikk når ny hovedveg står ferdig. Gang- og sykkelvegsystemet kan drøftes uavhengig av
hovedvegalternativene. G/S-løsninger er derfor ikke tatt inn i KU for hovedvegkombinasjonene, jf. figur 2-14
og 2-15.
Det er sett på alternative traseer på strekningen Hordvik- Breisteinkrysset i Åsane; på øst eller vestsiden av
dagens E39, Steinestøvegen. Det er også sett på to alternativ gjennom/forbi Ytre Arna. Alternativene blir
drøftet kort her i kommunedelplanen, men endelig valg av løsning gjøres i neste planfase; reguleringsplan.

Figur 2-14. G/S-løsninger Arna-Vågsbotn.

Figur 2-15. G/S-løsninger Vågsbotn – Klauvaneset.

Bybane fra Bergen sentrum til Åsane, Vågsbotn
Arbeid med reguleringsplan for Bybanen fra Sentrum
til Åsane pågår, og koordineres med planarbeidet for
KDP E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. I Vågsbotn
skal det planlegges endestopp for bybanen og
eventuelt depot. I tillegg vurderes innfartsparkering
Gjennom god koordinering må det tas høyde for
løsninger som er robuste i forhold til hva som
etableres først og sist av bybane eller ny veg.
Vegalternativer med hovedvegkryss i Vågsbotn
Figur 2-16. Skisse, alternative prinsipp der bybanen føres i
(kryssprinsipp A eller B) vil gi minst handlingsrom for
tunnel under Langarinden med avslutning i Vågsbotn.
bybaneplanen, men det vil likevel være igjen arealer til
bybane/ innfartsparkering vest i området.
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Anleggsfasen

Anleggsveier skal i størst mulig grad plasseres innenfor framtidig vegareal for å avgrense omfang av slike
anlegg. Lokalisering av riggområder er ikke vurdert ennå, men en vil legge dem nær kryssområder, tunneler og
større konstruksjoner. Midlertidige områder for massedeponi, både toppmasser av ulik kategori og
tunnelmasse, skal primært lokaliseres i nærheten av kryssområdene eller vegen sitt sideområde.
Bufferkorridoren som er lagt langs veglinjene og omkring kryssene, er på minimum 200 m og bør være
tilstrekkelig for slike midlertidige tiltak.
Tiltak i anleggsfasen som kan gi varig endring av de ulike utredningstema skal inngå i konsekvensutredningen,
og blir omtalt i konsekvenskapitlene senere i rapporten.
Nødvendige avbøtende tiltak som er knyttet til anleggsfasen, og som ikke er permanente, er omtalt i eget
kapittel. Eksempel på dette er mulige tiltak i anleggsperioden for å sikre leveområde for elvemuslingen i
Haukåselva.

2.10

Massedeponi

Det vil være behov for permanent lagring av overskuddsmasser fra tunnelene i alle traséalternativ.
Massedeponi krever også konsekvensutredning. Konsekvensutredning for masser brukt i veganlegget innenfor
200 m sonen, tas med i denne fagrapporten under det aktuelle alternativet deponiet hører til, men evt.
deponier i de store hovedkryssområdene holdes utenom.
Massedeponi som ligger i de store hovedkryssområdene eller ligger lengre unna veganlegget og ikke er knyttet
til ett spesielt alternativ, blir omtalt i en mulighetsanalyse for massedeponi. Der blir også mulige konflikter
omtalt. Denne analysen blir samlet i eget notat som vedlegges plansaken.
Massedeponiene som ikke er knyttet til ett spesifikt alternativ, må konsekvensutredes på neste plannivå. Det
gjelder også eventuelle områder for midlertid massehåndtering og knuseverk. Det vises for øvrig til Faktaark
M-1243/2018: Mellomlagring og sluttdisponering av jord -og steinmasser som ikke er forurenset.
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Metode

Ikke-prissatt metode skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak vil
medføre for de fem fagtemaene.

3.1

Avgrensing mellom tema

I en samfunnsøkonomisk analyse skal en konsekvens bare telles én gang. Av den grunn er det viktig å ha klart
for seg hvilke konsekvenser som skal utredes under de ulike fagtemaene i tråd med håndbok V712
Konsekvensanalyser.

3.2

Usikkerhet

Det skilles mellom usikkerhet knyttet til tiltaket og usikkerhet knyttet til datagrunnlaget.
Usikkerhet knyttet til tiltaket er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået på de alternativene som skal
utredes, og hvor komplekst tiltaket er.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget er knyttet til manglende databaser, eller ufullstendige kartlegginger.
Usikkerhet er nærmere omtalt i kapittel 4.4.6.

3.3

Trinnvis metode

Ikke-prissatt metode går over tre trinn. Trinn 1 og Trinn 2 blir gjort separat for hvert fagtema. Trinn 3 er en
felles diskusjon og rangering av de ulike alternativene for alle ikke-prissatte tema.
I Trinn 1 står disse tre begrepene sentralt og er knyttet til vurdering av det enkelte delområde:
•

Verdi er en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.

•

Påvirkning er en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak.
Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.

•

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til en matrise, se figur
3-3. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.

I Trinn 2 gjøres en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.
Trinn 3 omhandler samlet vurdering av konsekvens og rangering av alternativene for alle de ikke-prissatte
temaene. Dette omtales ikke her, men i planrapporten.

3.4

Kunnskapsinnhenting

Kunnskapsinnhenting skal sikre et godt nok grunnlag for faglige vurderinger. Planområdet og influensområdet
utgjør til sammen utredningsområdet. Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysisk
arealpåvirkning. Planområdet er det samme for alle fagtema og er avgrenset på kart.
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Influensområdet er det samlede området, inklusiv planområdet, der tiltaket kan medføre konsekvenser.
Influensområdet varierer fra tema til tema. Registreringer omfatter hele utredningsområdet, men de er
vanligvis mer detaljerte innen planområdet.

3.5

Referansealternativet

Situasjonen i referanseåret, inklusiv vedtatte planer som har virkning for de ikke-prissatte temaene, blir lagt til
grunn for analysen. Hvert fagtema vurderer hva som er relevant å legge til grunn.

3.6

Registreringskategorier

For deltema Kulturarv gjøres kartleggingen på to nivåer; kulturmiljønivå viser kulturmiljø inkludert
lokaliteter/enkeltforekomster, mens landskapsnivå viser til de kulturhistoriske landskapene.
For deltemaet er det definert forskjellige registreringskategorier, som er ment som en veiledning og et
hjelpemiddel for å sortere de ulike miljøene. Det er viktig å være klar over at disse kategoriene ikke er
uttømmende.
Registreringskategorier for kulturmiljø kan for eksempel være gårdsmiljø, kulturmiljøer i tettbygde områder,
teknisk-industrielle kulturmiljøer, forsvarsanlegg, og så videre, mens det for landskapsnivået er definert
registreringskategorier som kulturhistoriske landskap, infrastruktur og bystruktur.

3.7

Verdi

Verdien blir vurdert langs en femdelt skala som spenner fra uten betydning til svært stor verdi. Det skal brukes
hele trinn. Skalaen utgjør x-aksen i konsekvensviften. For å sikre at en konsekvensanalyse er både transparent
og etterprøvbar, er det viktig at skalaen for verdi vises i fagrapporten for hvert enkelt verdivurdert delområde
(KMD 2020:19). Tilsvarende gjelder skalaen for påvirkning (se kap. 3.8 nedenfor).

Figur 3-1. Skala for vurdering av verdi. Skalaen for verdi gjenfinnes i x-aksen i konsekvensviften.
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Påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil
medføre innen et gitt delområde. Vurderinger av påvirkning
skal relateres til den ferdigstilte situasjonen. Det er bare
områder som blir varig påvirket som skal vurderes.
Påvirkning blir vurdert langs en femdelt skala som spenner
fra sterkt forringet til forbedret. Det skal brukes hele trinn.
Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensviften. Vurdering av
påvirkning skal gjøres i forhold til situasjonen i
referansealternativet.
Som nevnt i kap. 3.7 ovenfor, er det viktig å vise skala for
verdi og påvirkning i en konsekvensutredning, for å sikre
transparens og etterprøvbarhet av konsekvensanalysen.

Figur 3-2. Skala for vurdering av påvirkning.
Skalaen for påvirkning gjenfinnes i y-aksen i
konsekvensviften.

3.9

Konsekvens – Trinn 1

Det er konsekvens for hvert delområde som skal vurderes i Trinn 1. Skalaen for konsekvens går fra fire minus
til fire pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de
positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert.

Figur 3-3. Konsekvensviften.
Konsekvensen for et delområde
framkommer ved å
sammenholde grad av verdi i xaksen med grad av påvirkning i yaksen. De to skalaene er
glidende.
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Konsekvens – Trinn 2

Det er samlet konsekvens for hele alternativ som skal vurderes i Trinn 2. Det må framgå hvilke delområder
som er utslagsgivende i den samlede vurderingen, og hva som er faglig vektlagt. Matrisen som skal brukes
inngår i kapittel 7. Figur 3-4 viser kriterier for fastsettelse av konsekvens.

Figur 3-4. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.

3.11

Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setter krav til hvordan en skal forebygge skadevirkninger av et tiltak. Ifølge forskriftens § 23 skal
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for
vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.» Det er utreders oppgave å
undersøke om foreslåtte tiltak for å forebygge skadevirkninger er gjennomførbare og har vesentlig betydning.
Skadereduserende tiltak kan deles i to:
1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som er en del
av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i punkt 1, og som
kan bidra til å minimere/redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene inngår ikke i
kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativet, men det redegjøres for hvordan de vil
kunne endre konsekvensene. For å gi et bedre beslutningsgrunnlag bør det gis et kostnadsestimat for
de skadereduserende tiltakene som foreslås.
Skadereduserende tiltak er nærmere omtalt i kapittel 8.
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Konsekvens – Trinn 3

Metodens trinn 1 og 2 beskriver konsekvensvurdering for hvert fagtema. I trinn 3 gjøres en vurdering av de
ulike alternativene for alle fagtemaene samlet. Analysen kan utføres i to faser:
•
•

Fase 1: Visualisering av konflikter med grunnlag i delområdenes konsekvensgrad
Fase 2: Sammenstilling av ikke-prissatte temaer.

Utledningen og resultatet av metodens trinn 3 vises ikke i den enkelte fagrapport.

Figur 3-5. Kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer.
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Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner,
kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.
Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for temaet og belyse konsekvensene
av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for
fagtemaet.

4.2

Utdrag fra planprogrammet

I fastsatt planprogram er fokus for utredningen av fagtemaet kulturarv omtalt.

Fokus for
utredningen

Utredningen skal ha fokus både på materielle og immaterielle spor etter
mennesker fra forhistorisk tid og fram til i dag. Innenfor planområdet peker
bebyggelsen og jordbruksdriften omkring tettstedene seg ut som sentrale
tema.
•

Utredningsbehov

•

Registrering av kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske
landskap innenfor influensområdet
Eventuelle marinarkeologiske undersøkelser

Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, danner metodikken for
konsekvensutredningen.
Gjennom utredningen skal man skaffe kunnskap om verdifulle områder for
fagtemaet Kulturarv og tiltaket sin direkte og indirekte påvirkning på disse.
Utredningen skal ta for seg kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske
landskap fra både forhistorisk tid og nyere tid.
Influensområdet til utredningen defineres både som de områdene der
kulturminneverdier blir direkte rammet og de områdene som blir indirekte
rammet.
Metode

•
•
•
•
•
•

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal beskrives
Kulturmiljøene skal verdivurderes og vises på verdikart. Andre
verdier skal illustreres med kart, skisser, foto, tabeller og lignende
der dette kan være med på å klargjøre utredningen
Utredningen skal ta utgangspunkt i kjente registreringer, databaser
og annet kildemateriale. Det må i tillegg gjennomføres eget
feltarbeid. Kildesanking og -gransking vektlegges
Områder med potensial for funn og behov for ytterligere
undersøkelser skal beskrives og vises på potensialkart
Forslag til eventuelle skadereduserende tiltak og oppfølgende
undersøkelse skal beskrives
Kulturarv skal inngå i tverrfaglig modell
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Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no
SEFRAK-registeret (finnes i Askeladden)
Miljøstatus.no
Unimus.no (nettportal til samlingene til universitetsmuseene)
Naturbase.no (m.a. oversikt over kulturlandskap)
Domstol.no/jordskifterettene (utskiftingskart)
Kulturhistoriske rapporter hos Hordaland fylkeskommune
Kulturminnegrunnlag hos Byantikvaren
Kommunedelplan for kulturminner for Bergen
Arealbruk i kommuneplanens arealdel
Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur

Figur 4-1. Fagtema Kulturarv, omtale hentet fra vedtatt planprogram, kapittel 7.2.3.

4.3

Overordnede mål og føringer

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Formålet
med kulturminneloven er å sikre at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både
som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
I lovteksten pekes det på at det er et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminner og kulturmiljøer som
vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse,
selvforståelse, trivsel og virksomhet.
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. I sistnevnte melding, som
ble behandlet av Stortinget i 2013, er både ambisjonsnivået og målene som Stortinget vedtok i 2005
opprettholdt og videreført. Målsetningen er å ta vare på mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø
som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Det er også et mål
at et utvalg av kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer geografisk, sosial, etnisk, nærings- og
tidsmessig bredde skal ha varig vern ved fredning innen 2020.
De nasjonale resultatmålene for kulturminnevernet er som følger:
•

Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres

•

Et prioritert utvalg automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner skal ha et ordinært
vedlikeholdsnivå innen 2020

•

Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020

•

Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020

Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner av betydning for kulturarven. De viktigste er:
•

Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdens natur- og kulturarv

•

Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminner

•

Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: vern av den arkeologiske kulturarven

•

Landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: formålet er å verne, planlegge og forvalte landskap
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Faro-konvensjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet

Lov om kulturminner av 9. juni 1978

Formålsparagrafen (§1):
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og
identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

4.3.2

St.meld. nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste»

Kultur og natur blir i dag oppfattet som verdier man må forstå, forvalte og formidle i sammenheng.
Kulturminner og kulturmiljø representerer viktige ressurser både for kunnskap, opplevelser og bruk. De er
viktige fellesgoder både for samtiden og for fremtiden. Disse perspektivene fra St.meld. nr. 16 (2004 – 2005)
«Leve med kulturminner», som Stortinget behandlet i 2005, ble også lagt til grunn i denne meldingen om
kulturminnepolitikken.
Ambisjonene fra den forrige meldingen ble opprettholdt og videreført:
•

unngå uopprettelige tap av spesielt verdifulle kulturminner og kulturmiljø

•

legge til rette for at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal stå sentralt i utviklingen av
levende lokalsamfunn og som grunnlag for verdiskaping

•

et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på som bruksressurser og som
grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping

•

for å nå de 2020-målene som et samlet Storting sluttet seg til, og for å møte nye utfordringer frem
mot 2030, må tiltakene som er satt i gang, målrettes bedre og nye tiltak må settes i gang

4.3.3

PREMISS: KULTUR. Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025

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.
Utviklingen av de fysiske omgivelsene med arkitektur og stedsutvikling er sektorovergripende politikkområder.
I regional kulturplan er den estetiske utformingen og forvaltningen av bygninger, omgivelser og landskap
tematisert, likeledes sammenhengen mellom kulturminner, landskap og ny arkitektur og betydningen for
lokal, regional og nasjonal identitetsskaping. Kultur har en grunnleggende rolle for utformingen av en politikk
som fremmer en bærekraftig utvikling.
For å sikre et representativt utvalg av kulturminner i Hordaland, og at det årlige tapet ikke overstiger de
nasjonale måltallene, er en samordnet offentlig innsats i kulturminnevernet en forutsetning. Staten,
fylkeskommunen og kommunene må stimulere til at kulturminner blir integrert i en helhetlig samfunns- og
arealplanlegging.
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De forskjellige delområdene (kulturmiljø og kulturlandskap) innen utredningsområdet er vurdert gjennom
kartstudier og befaring i felt.
Planområdet med aktuelt influensområde er definert. Influensområdets avgrensing blir påvirket av i hvilke
grad tiltaket er synlig. Vurdering av influens gjøres derfor med utgangspunkt i en analyse av hvor tiltaket vil
kunne ses fra, det som kalles fjernvirkning. Influens er nærmere omtalt som del av vurderingen av påvirkning.

Hovedperiode

Underperiode (1)
Eldre steinalder

Steinalder
Yngre steinalder

Bronsealder

Underperiode (2)

Datering

Tidligmesolitikum (TM)

9000

-

8000 f. Kr.

Mellommesolitikum (MM)

8000

-

6300 f. Kr.

Seinmesolitikum (SM)

6300

-

4000 f. Kr.

Tidligneolitikum (TN)

4000

-

2800 f. Kr.

Mellomneolitikum (MN)

2800

-

2400 f. Kr.

Seinneolitikum (SN)

2400

-

1800 f. Kr.

Eldre bronsealder

Periode I - III

1800

-

1100 f. Kr.

Yngre bronsealder

Periode IV - VI

1100

-

500 f. Kr.

500

-

0 f. Kr.

Førromersk jernalder
Eldre jernalder
Jernalder
Yngre jernalder

Middelalder

Eldre romertid

0

-

200 e. Kr.

Yngre romertid

200

-

400 e. Kr.

Folkevandringstid

400

-

550 e. Kr.

Merovingertid

550

-

800 e. Kr.

800

-

1030 e. Kr.

Tidlig middelalder

Vikingtid

1030

-

1130 e. Kr.

Høymiddelalder

1130

-

1350 e. Kr.

Seinmiddelalder

1350

-

1537 e. Kr.

Figur 4-2. Arkeologisk periodeinndeling.

Kulturhistoriske landskap
Planområdet strekker seg fra Indre Arna i sør til Klauvaneset og Nordhordlandsbrua i nord. I Arna i sør er
topografien preget av daler og fjellknauser, men med mer åpne områder ved Kvamme, Haugland, Gaupås,
Blindheim og Birkeland. Dette er gamle jordbruksgrender, som i større eller mindre grad fortsatt er i drift.
Spesielt Kvamme og Kvamsdalen er godt bevart kulturlandskap. Flere steder har det kommet til nyere
bebyggelse, gjerne i tilknytning til de eldre gårdstunene eller i utmarken rundt.
Videre nordover, gjennom Åsane bydel, består landskapet av skrinne fjellpartier, krappe hellinger, daldrag,
vann og myrer. De eldre jordbruksområdene lokaliserte seg på de veldrenerte flatene mellom fjell og myr, slik
som på Mellingen og Teigland, eller Almås og Haukås. I dag er mye av øvrig innmark og utmark nedbygd med
boliger og industri, med unntak av noen rester av det gamle kulturlandskapet her og der.
Førreformatoriske tid og førreformatoriske kulturminner
Etter at isen begynte å trekke seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år siden, begynte menneskene å trekke
mot disse nye, isfrie stedene for å drive jakt, fangst og fiske. Spor etter de tidligste pionerene i denne delen av
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forhistorisk tid, som går under betegnelsen eldre steinalder, finner vi flere steder langs kysten. De indre
fjordstrøkene ble ikke helt isfrie før seinere i steinalderen, og det er langt mellom spor etter menneskelig
aktivitet fra den tidligste delen av steinalder i disse områdene.
I yngre steinalder ble jordbruk og husdyrhold innført for første gang mange steder, noe som er med på å
definere denne arkeologiske tidsperioden. Jordbruket kom ikke for fullt i Norge med det samme, men ble
gradvis tatt opp av menneskene som levde her. Fortsatt var jakt, fangst og fiske det viktigste ervervet. En
konsekvens av innføringen av jordbruket var en gradvis overgang til mer fast bosetting. Men fremdeles flyttet
menneskene seg sesongvis mellom kysten og fjellområdene.

Figur 4-3. Del av grønnsteinsøks, funnet på Sæterstøl (B12161) (Foto: Bergen Museum ©).

Bronsealder er den forhistoriske perioden mellom steinalder og jernalder (om lag 1800 - 500 f. Kr.), og det var
i denne perioden at metall (bronse) ble tatt i bruk i produksjon av redskaper, våpen og ornamentale
gjenstander for første gang. Bruken av bronse - legeringen av kobber og tinn - har gitt navn til den
arkeologiske perioden. Også her i Norge snakker vi om at det var en «bronsealder», selv om metallet bare i
liten grad ble tatt i bruk rundt om i landet. Tinn, som det ikke finnes naturlige forekomster av i Norge, måtte
skaffes fra andre steder. Dette viser oss at menneskelig kontakt over store avstander må ha funnet sted på
denne tiden. Det er heller ikke påvist spor etter utvinning av kobber i Norge i forhistorisk tid, selv om dette
metallet finnes lokalt flere steder her til lands. Da antallet bronsegjenstander som har vært funnet i Norge er
så lavt, er det mest nærliggende å tolke de primært som prestisjegjenstander. Fortsatt hadde nok stein, bein,
tre og annet større betydning som redskapsmaterialer enn det bronse hadde. Sør i landet, i sentralbygdene på
Sørvest- og Sørøstlandet, kan man se konturene av en bronsealderkultur med klare paralleller til tilsvarende i
Danmark og Sør-Sverige og på Kontinentet, mens man lenger nord i landet hadde mer lokale varianter av
«bronsealderkulturen».
Som nevnt ovenfor, dukket jordbruket opp flere steder i Norge allerede i yngre steinalder, men det ble mye
mer utbredt i løpet av bronsealderen.
Jernalderen er tidsperioden mellom bronsealder og middelalder (fra ca. år 500 f. Kr. til 1050 e. Kr.). Det
viktigste kjennetegnet på denne perioden er at jernet ble tatt i bruk som redskapsmateriale. I motsetning til
bronse, kunne jern utvinnes lokalt i Norge, noe som medførte at metallet fikk mye større verdi for
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samfunnsutviklingen enn det bronsen noen gang hadde hatt. Samfunnsutviklingen i jernalderen førte til slutt
frem til samlingen av Norge til ett kongedømme. Folketallet, og med det antallet på gårder, økte generelt sett i
løpet av jernalderen, men det var også perioder der det tydeligvis må ha skjedd en tilbakegang i folketallet.
Den tidligste delen av merovingertiden er eksempel på en slik periode. Man kan i dag finne synlige og mindre
synlige spor etter jernalderens mennesker over store deler av landet.
Tidsperioden fra slutten av jernalderen og frem til reformasjonen i 1537 blir kalt middelalder. Av synlige
endringer om skjedde nå, var at gravskikken endret seg som følge av overgangen fra hedendom til kristendom.
Man fikk nå enkle graver uten gravgaver, noe som gjøre at kildematerialet vårt fra denne perioden er
annerledes enn fra de foregående periodene. Dette gjelder spesielt i forhold til jernalder, som var en tid da
det var relativt vanlig å gi avdøde rike gaver med i graven. De fysiske sporene man har etter middelalder, er
derfor i hovedsak stående bygninger (på landsbygden i hovedsak kirkebygninger, men også enkelte loft). Fra
middelalder har man i tillegg gjerne enkelte løsfunn av gjenstander, hustufter eller spor etter jernvinne. Men
den viktigste forskjellen mellom middelalder (og vikingtid) og tiden før, er at man nå i større grad har skriftlig
kildemateriale. Middelalder blir derfor, sammen med vikingtid, regnet til historisk og ikke forhistorisk tid.

Figur 4-4. Skålformet bronsespenne fra vikingtid, funnet i «Tinghaugen» i Ytre Arna (B5800) (Foto: Bergen Museum ©).

Planområdets størrelse tatt i betraktning, er det kjent overraskende få fornminner eller forhistoriske
gjenstandsfunn herfra. Unntakene er strandsonen ved Hylkje og strandsonen fra Ytre Arna og sørover, hvor
det er påvist flere boplasser fra steinalder, i tillegg til bosetningsspor og graver fra jernalder. Derimot er det
påfallende få spor fra forhistorisk tid fra de større gårdene i planområdet, selv om flere av dem har gårdsnavn
som indikerer at de trolig var tatt opp allerede i forhistorisk tid, slik som for eksempel Haugland, Birkeland og
Teigland.
Lengst i sør, på de to gårdene Indre Arna og Mjeldheim, var det tidligere flere forhistoriske gravhauger. Disse
er i dag fjernet, men det ble gjort til dels rike funn fra jernalder i flere av haugene. Den samme situasjonen
finner man også videre nordover i planområdet, som på nabogården Ytre Arna, Breistein, og Hylkje og Hordvik
helt nord i planområdet.
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Figur 4-5. Kulturlandskap på Eikås (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyere tid og nyere tids kulturminner
Betegnelsen «nyere tid» blir brukt om tiden fra reformasjonen i 1537 og frem til i dag. Også nyere tid kan
inndeles i perioder. Tidlig nytid, eller tidlig moderne tid, er et samlebegrep for perioden fra reformasjonen til
1814, det vil si «dansketiden». I tillegg er det vanlig å dele perioden tidlig nytid inn i de to underperiodene
kirkestaten (1537–1660) og eneveldet (1660–1814). Etter 1814 opererer man med langt kortere perioder, og
det er ofte slik at periodene overlapper hverandre. Man kan derfor ikke sette opp et like tydelig kronologisk
system som for forhistorisk tid, men kan trekke ut noen funksjonelle perioder (informasjon fra wikipedia:
Historiske perioder).
Som vikingtid og middelalder, er nyere tid en historisk periode, det vil si at man har skriftlige kilder som kan
hjelpe oss å forstå datidens samfunn og den utviklingen som fant sted da.
I 1349 kom pesten Svartedauden til landet. Det er uklart hvor mange som faktisk døde, men trolig mistet
omtrent en tredjedel av befolkningen i landet livet som følge av pesten. At folketallet minket så drastisk, var
også grunnen til at mange gårder ble liggende øde. Som følge av dette, ble det lettere å finne seg en gård å
leie. I andre tilfeller ble gårder lagt under nabogårdene, eller de ble stående og forfalle. Det var stort sett kun
de beste jordbruksområdene som var i bruk i tiden etter Svartedauden. Det gikk et par hundre år før
folketallet var oppe igjen på samme nivå som før pesten, men på 1500-tallet var driften på et stort antall av
ødegårdene tatt opp igjen.
Utover på 1500- og 1600-tallet steg skattene. Samtidig oppstod det nye næringsveier, og dermed nye
muligheter til å skaffe seg inntekter. Blant annet utviklet trelasthandel og håndverksfagene seg. Det ble lettere
for bøndene å selge det de hadde til overs av produkter på gården. Handelen i byene og på de faste
markedene tok seg opp. Kongen forbød de nye jordeierne å øke landskylden og leieavgiftene (bygsel). Dette
førte til at jordeierne så det som mer lønnsomt å investere penger i sagbruk, skipsfart og handel, og de solgte
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derfor deler av eiendommene sine til leilendingene. Som en konsekvens av dette, var derfor de fleste bønder
på 1700-tallet selveiere.
Jordbruket endret seg lite gjennom århundrene frem til ca. 1850. Man fikk da det som er kalt «det store
hamskiftet», da bedre driftsmetoder og nye redskaper reformerte driften. På Vestlandet var det hovedvekt på
husdyrhold, med kjøtt- og melkeproduksjon. I 1857 kom det en ny utskiftningslov, som blant annet hadde som
formål å samle jordeiendommer, som gjennom de siste århundrene stadig var blitt delt opp i mindre og
mindre teiger. Det første såkalte «storskiftet» av innmark i landet skjedde i årene 1859-1864, og hadde som
mål å rydde opp i en del av dette konglomeratet av teiger. Som følge av utskiftingen flyttet man i de fleste
tilfellene ut av de gamle klyngetunene, og etablerte nye tun i forbindelse med de nye jordeiendommene.
Historisk sett har gårdsdrift vært hovednæringsvei i området Arna - Åsane, med en bebyggelsesstruktur som
har vært konsentrert rundt gårdstunene. Utskiftningene i andre halvdel av 1800-tallet og på begynnelsen av
1900-tallet endret til en viss grad bebyggelsesstrukturen. Brukene ble mer oppsplittet og egne tun ble etablert
for hvert bruk. Likevel kan man på enkelte gårder i planområdet fortsatt se eksempler på at noe av strukturen
fra de gamle fellestunene er bevart, som på Almås og Sæterstøl.
Flere av de gjenværende våningshusene i området er såkalte «lemstover». En lemstove er en gammel
vestnorsk bygningstype, som tidligere var vanlig som våningshus i store deler av Hordaland. Denne spesielle
bygningstypen går tilbake til første halvdel av 1800-tallet. Et annet karakteristisk bygningselement for området
er grindbygde løer med og uten brakekledning. Det finnes flere slike løer i planområdet.
Tettstedet Ytre Arna regnes som tekstilindustriens vugge i Norge, og bebyggelse og bebyggelsesstruktur her
gir oss et unikt bilde på over 170 års utvikling. Utgangspunktet for industriutviklingen var vannkraften,
representert ved Blindheimselven i juvet som deler Ytre Arna i to, og er selve symbolet på det industrielle
eventyret som fant sted her. De to fabrikkbygningene, ullvarefabrikken og bomullsfabrikken, ligger mer eller
mindre på samme sted som da de ble etablert på midten av 1800-tallet. Mesteparten av anleggene ble fornyet
rundt 1940. Kulturmiljøet i Ytre Arna er av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt i flere
henseende, blant annet fordi det var her den første tekstilindustrien i Norge ble etablert.
I løpet av den tyske okkupasjonen av Norge i siste verdenskrig ble det bygget et stort antall militære anlegg
rundt om i landet. Også innenfor planområdet finnes det bevarte spor fra denne tiden. Blant annet er det på
Gaupåsen rett over for Gaupåsvatnet rester etter et tysk lyskasterbatteri. Krigsminnet omfatter minst tolv
objekter innenfor et område på ca. 90 x 100 meter, og er et viktig kulturminne. Men det viktigste
militærhistoriske anlegget i planområdet er utvilsomt Tellevik fort på Klauvaneset. Fortet ble etablert i mai
1941, med hovedskyts bestående av fire 10,5 cm kanoner. Fortet er i dag delvis restaurert, og er et
kulturminne av stor verdi.
Også på Haukås er det spor etter den tyske okkupasjonsmakten, i form av restene etter et forlegningsområde.
I dag er det kun bevart noen få bunkerser og andre småobjekt av dette anlegget.

4.4.2

Kildegrunnlag

Informasjon om arkeologiske kulturminner innenfor utredningsområdet er hentet fra flere forskjellige kilder,
men den viktigste har vært Askeladden, Riksantikvaren sin database over kulturminner.
Dessuten har forskjellige bøker, som fagbøker, bygdebøker og lokalhistoriske tekster, i tillegg til data fra
topografisk arkiv ved Universitetsmuseet i Bergen vært gjennomgått.
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For nyere tids bygninger, har SEFRAK-registeret vært benyttet (SEFRAK = SEkretariatet For Registrering Av
faste Kulturminner). SEFRAK-registeret inneholder i hovedsak informasjon om bygninger (og rester etter
bygninger) eldre enn hundre år, men også en del bygninger yngre enn dette er inkludert i SEFRAK-registeret. I
en del kommuner valgte man å sette grensen for registreringene et stykke inn på 1900-tallet for å kunne fange
opp viktige lokale bygningshistoriske tidsskiller. Det er viktig å være klar over at registeret er ufullstendig for
flere kommuner. Dette gjelder også for Bergen kommune, der blant annet store deler av utredningsområdet
ikke er SEFRAK-registrert. Dette har til dels vanskeliggjort verdivurderingene av nyere tids kulturminner.
SEFRAK-registeret er tilgjengelig fra fylkeskommunen i tillegg til de enkelte kommunene, og finnes dessuten
også i databasen Askeladden og via nettportalen Miljostatus.no.
Når det gjelder nyere tids bygninger, har det også vært mye informasjon å hente i Norske gardsbruk fra 1964,
selv om ikke alt som står her er helt til å stole på (Aasland & Strand 1964a, 1964b). Man oppga for eksempel
ikke alltid korrekt alder på bygningene, slik at de i mange tilfeller kan være mye eldre enn det som er oppgitt.
Også Byantikvaren i Bergen sine kulturminnegrunnlag gir masse nyttig informasjon om nyere tids bygninger
(og andre kulturminner), noe som også de eldre ortofotoene over utredningsområdet har vært med på å gi.
For mange matrikkelgårder eller geografiske områder inneholder ikke Askeladden informasjon om løsfunn av
forhistoriske gjenstander eller om fjernede arkeologiske kulturminner. Denne typen informasjon er spesielt
viktig i forbindelse med potensialvurderinger, men er også med på å gi en ytterligere kulturhistorisk dimensjon
til et delområde, som igjen er med på å gi et bedre grunnlag for å verdisette dette. For Vestlandet kan slike
data hentes fra Per Fett sin oversikt over kulturminner som finnes eller har fantes her
(http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/ fett_ramme.html), og fra universitetsmuseenes nettportal for de
arkeologiske samlingene (http://www.unimus.no/arkeologi/).
Man kan ikke se bort ifra at konsekvensutredningen kan ha gått glipp av enkelte viktige kulturminner, både fra
førreformatorisk og nyere tid. Informasjon om disse kan enten ha vært beskrevet i andre kilder enn de som
har vært benyttet her, eller det kan hende at de aldri noensinne har vært registrert eller innrapportert til
kulturmyndighetene. For eksempel er det ofte mangelfull kunnskap om nyere tids kulturminner i
utmarksområder, slik som utløer, steingarder og så videre. Å få en fullstendig oversikt over slike kulturminner,
vil kreve et svært grundig og tidkrevende kulturhistorisk registreringsarbeid, både i arkiv og i felt. Dette ligger
utenfor rammene til denne konsekvensutredningen.

4.4.3

Feltarbeid / befaring

Planområdets størrelse, sammen med mangelfull kunnskap om kulturminner her, har medført et relativt stort
behov for egne befaringer og feltregistreringer. Disse har vært gjennomført både i forbindelse med
silingsrapporten og med konsekvensutredningen. Til å begynne med var disse lagt opp for å få en overordnet
oversikt over planområdet, og dets bevarte kulturminner. Etter at planområdet i forbindelse med
konsekvensutredningen ble delt opp i konkrete delområder, ble det til at befaringene i større grad fokuserte
på disse, og i mindre grad på de områdene som ikke ble omfattet av delområdene.
Kulturminnedokumentasjonen har i hovedsak funnet sted i form av fotografering, men noen kulturminner har
også blitt målt inn med GPS. Både tidligere kjente i tillegg til nyregistrerte kulturminner har blitt kartfestet og
inkludert i registreringskartene for de enkelte delområdene (se kap. 10 – Vedlegg).
Grunneiere har i noen tilfeller blitt kontaktet for å få mer dyptgående kunnskap om enkelte kulturminner
innenfor et kulturmiljø, da spesielt nyere tids kulturminner.
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Kartfesting og nummerering

De forskjellige delområdene (kulturmiljø eller kulturlandskap) innenfor utredningsområdet er vist på verdikart
(oversiktskart) med fargekode som viser verdien til disse, jf. metodikk i Statens vegvesens handbok V712
(2018). Delområdene er nummerert fortløpende uavhengig av om de er kulturmiljø eller kulturhistoriske
landskap.
Arkeologiske (eller automatisk fredete) kulturminner er gitt benevnelsen «Askeladden ID», eventuelt kun «ID»
sammen med det unike identitetsnummeret det har i databasen Askeladden.
Forhistoriske gjenstander (fornfunn/løsfunn) oppgis med et unikt museumsnummer dersom det finnes i
magasinet til et av landsdelsmuseene i Norge. Utredningsområdet ligger innenfor museumsdistriktet til
Universitetsmuseet i Bergen, og gjenstander herfra har prefikset «B» med museumsnummeret bak.
I oversikten over de enkelte delområdene til sist i denne fagrapporten er det i tillegg gitt et eget
detaljkart/registreringskart, der kjente forekomster av arkeologiske og nyere tids kulturminner er vist,
sammen med så nøyaktig som mulig kartfesting av både fjernede arkeologiske kulturminner og løsfunn. Også
alle kulturminner som har blitt registrert i forbindelse med dette prosjektet er vist på detaljkartene, i tillegg til
alle stående bygninger eldre enn ca. 1950, og kjente forekomster av bakkemurer og steingarder.

4.4.5

Definisjoner

Kulturminner er i Lov om kulturminner av 1978, nr. 50 (kulturminneloven) definert som «alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til», jfr. kulturminneloven § 2, første ledd. Kulturminner omfatter førreformatoriske kulturminner
(fra før 1537), marine kulturminner og nyere tids kulturminner.
Førreformatoriske kulturminner omfatter kulturminner fra forhistorisk tid, vikingtid og middelalder, og blir
gjerne omtalt som arkeologiske kulturminner. Man skiller videre mellom faste og løse arkeologiske
kulturminner. Faste arkeologiske kulturminner, eller fornminner, er for eksempel boplasser, gravhauger/røyser, kokegroper, stolpehull, huler, hellere, bergkunst, forsvarsverk og så videre. Løse arkeologiske
kulturminner, eller fornfunn, er gjenstander som er tilfeldig funnet, funnet ved hjelp av metalldetektor eller
som har framkommet gjennom en arkeologisk undersøkelse.
Alle faste arkeologiske kulturminner, kjente og ukjente, fra tiden før reformasjonen i 1537, samiske
kulturminner eldre enn 100 år og alle erklærte stående bygninger eldre enn år 1650, er regnet som
automatisk fredet. Innenfor norsk lovgivning og forvaltning har i dag begrepet automatisk fredet kulturminne i
stor grad erstattet begrepene førreformatoriske kulturminner eller fornminner.
Til et automatisk fredet kulturminne hører det med en automatisk fredet sikringssone rundt den synlige eller
kjente ytterkanten til kulturminnet, så langt det er nødvendig for å verne det mot ulike tiltak. Området blir
fastsatt særskilt av vedkommende myndighet etter loven. Så lenge et verneområde ikke er særskilt avgrenset,
omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra kulturminnets ytterkant.
Nyere tids kulturminner er kulturminner fra tiden etter reformasjonen i 1537. Slike kulturminner er i
utgangspunktet ikke fredet, men kan bli fredet av Riksantikvaren etter kulturminneloven gjennom
vedtaksfredning. Videre kan nyere tids kulturminner fredes av Klima- og miljødepartementet etter
forskriftsfredning. Forskriftsfredning blir benyttet i forbindelse med landsverneplaner. I tillegg kan nyere tids
kulturminner også gis et vern ved at de reguleres som del av en hensynssone etter plan- og bygningsloven. I
kulturminneloven er ikke-fredete bygninger og anlegg fra før 1850 gitt et vern etter § 25, gjennom meldeplikt i
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forbindelse med planer om rivning eller vesentlige endringer. Loven gir dessuten tilgang til å verne flere andre
kulturminnekategorier fra nyere tid, som kirker, mynter og skipsfunn.
Kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen blir benyttet når det fokuseres på
den menneskelige påvirkningen av landskapet, og spesielt ofte om jordbrukslandskap. Miljødirektoratet skiller
mellom to typer kulturlandskap: høstingslandskapet i utmarken og dyrkningslandskapet på innmarken.
Kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved
avgrensning av kulturmiljø må det påvises i hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår.

4.4.6

Usikkerhet

Konsekvensene av et vegtiltak strekker seg over mange år og det er knyttet mange usikkerhetsfaktorer
til faktisk utvikling. Det kan være usikkerhet grunnet kunnskapsmangel om viktige forhold
som inngår i analysen, eller manglende kjennskap til sammenhengene mellom tiltak og konsekvenser,
metodene som er brukt og ikke minst våre forutsetninger om framtiden. Opplysninger om
usikkerhet kan være beslutningsrelevant. Det er derfor svært viktig å klarlegge i hvilken grad de
forutsetningene analysene bygger på er sikre eller usikre, og hvordan endringer i forutsetningene
kan påvirke lønnsomheten/vurderingen av tiltakene (Statens vegvesen 2018:40). Det skilles mellom usikkerhet
knyttet til tiltaket og usikkerhet knyttet til datagrunnlaget.
En konsekvensanalyse skal gi en vurdering av forhold i framtiden. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til slike
vurderinger. Det skilles her mellom generell usikkerhet om framtiden og usikkerhet som kan knyttes til
vurderinger av ett eller flere alternativer.
Beslutningsrelevant usikkerhet må synliggjøres, spesielt dersom dette kan ha betydning for rangering mellom
alternativene. Utreder redegjør for hva usikkerheten består av og hva som legges til grunn for vurderingene.
Usikkerhet knyttet til tiltaket
Usikkerheten i vurderingene er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået på de alternative tiltakene som
skal utredes. Jo mindre detaljert et tiltak er definert og jo mer komplekst det er, dess større usikkerhet er
knyttet til vurderingene av dette.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlag
Det er viktig å være klar over mangler i datakildegrunnlaget. Ikke alle områder er registrert eller er
heldekkende kartlagt. Et område kan være kartlagt, men dataene er ikke lagt inn i en database. Det
vil kunne variere hva og hvor mye som har blitt kartlagt. Det er også viktig å være klar over at data kan ha blitt
vurdert/vektet etter ulike type skalaer.
Usikkerhet kan være forbundet med potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i planområdet,
eller til manglende registreringer av forhistoriske eller nyere tids kulturminner. Gjennom befaringer og
kildesøk kan slik usikkerhet reduseres, men detaljert kunnskap om kulturminner som ikke tidligere er registrert
eller beskrevet i kildematerialet er for tidkrevende å innhente på dette plannivået.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

5

Vurdering av verdi

5.1

Inndeling i delområder

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

55 AV 277
28.05.2020

Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, har blitt inndelt i enhetlige delområder og er
angitt på verdikartet nedenfor (figur 5-13). Med enhetlig menes områder som har en tilnærmet lik karakter og
verdi. Inndeling i delområder er basert på registreringskategoriene i figur 5-1. En mer detaljert beskrivelse av
hvert enkelt delområde, sammen med tilhørende registreringskart, er gitt i kap. 10.
Kartleggingen for deltemaet har etter metodikk i håndbok V712 blitt gjort på to nivå: 1) kulturmiljønivået viser
kulturmiljøene inkludert lokaliteter/enkeltforekomster, mens 2) landskapsnivået viser til de kulturhistoriske
landskapene. Det er viktig å understreke at registreringskategoriene er ment som en veiledning og et
hjelpemiddel for å sortere de ulike miljøene, og at kategoriene ikke er uttømmende (Statens vegvesen
2018:177).

Figur 5-1. Registreringskategorier for kulturmiljø og kulturlandskap.

Delområdene har i denne rapporten primært vært avgrenset i kulturmiljøer som er sentrert rundt lokaliteter
med tilnærmet enhetlig karakter og verdi. Det har i enkelte tilfeller også vært hensiktsmessig å vise flere
kulturmiljøer som tilhørende ett felles delområde, dette for å vise kulturhistoriske relasjoner. Slike delområder
er etter Håndbok V712 definert som delområder som viser et landskapsnivå (Statens vegvesen 2018:177).
Ferdsels- og postveier er definert som infrastruktur, og er her vist som delområder på et landskapsnivå. Kun
ferdselsveier som er registrert i Askeladden, eller som er tatt med som hensynssone med formål bevaring
kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, er inkludert som delområder i konsekvensutredningen.
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Avgrensing av delområder er etter metodikk i håndbok V712 basert på en prosess der en først grovinndeler
utredningsområdet, deretter justeres avgrensingen som en del av verdivurderingen.
Skillet mellom kulturmiljønivået og landskapsnivået kan i enkelte tilfeller være litt uklart, blant annet for
registreringskategorien gårdsmiljø. Når er et gårdsmiljø et kulturmiljø, og når er det et kulturlandskap? Et
gårdsmiljø er i denne utredningen definert som et kulturmiljø ut fra sammenhengen mellom eldre bevarte
bygninger, de menneskeskapte strukturene ellers innenfor delområdet, og det kulturlandskapet det ligger i,
mens landskapsnivået er et mer overordnet nivå, som viser sammenhengen mellom flere relaterte
gårdsmiljøer. I denne forbindelse må det bemerkes at delområde 18 – Dalabygda består av tre matrikkelgårder, og derfor kunne vært delt opp i tre kulturmiljøer, som igjen var samlet innenfor ett kulturhistorisk
landskap. Men da delområdet ikke vil bli berørt av tiltaket, har inndelingen i ett kulturmiljø blitt opprettholdt.
Det må også bemerkes, at siden det er en flytende topografisk overgang mellom gårdene i utredningsområdet,
har det i de fleste tilfellene blitt tatt utgangspunkt i den enkelte matrikkelgård for å få delt inn i enhetlige
delområder.

5.2

Verdisetting

Kriterier for verdisetting av delområdene er vist i figur 5-2. Kriteriene har kun vært et hjelpemiddel for å kunne
verdisette et delområde. I noen tilfeller har flere kategorier/aspekter være relevante for verdivurderingene, og
i slike tilfeller har det også blitt gjort en vurdering av hvilke kriterier som er mest relevante.

Figur 5-2. Verdikriterium for deltema kulturarv: kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

57 AV 277
28.05.2020

Kulturhistorisk betydning omfatter også tilknytningen til spesifikke historiske hendelser, historiske
epoker eller enkeltpersoner, i tillegg til den generelle kulturhistoriske verdien som kan tillegges det
enkelte kulturmiljø eller kulturhistoriske landskap.
Arkitekturhistorisk betydning er knyttet til epoker i arkitekturhistorien, samt tradisjonsbasert
byggeskikk.
Betydning for kulturell eller etnisk gruppe er knyttet til spesifikke kulturelle eller etniske grupper,
som for eksempel tatere, skogfinner eller samer. Dette kan også gjelde etniske grupper som ikke
har så lang historie i Norge, eksempelvis tyrkere eller pakistanere. Med kulturell levemåte menes for
eksempel husmenn eller fiskerbønder.
Kulturhistoriske sammenhenger omfatter sammenhenger mellom kulturminner og kulturmiljøer i
et landskap.
Kulturhistoriske landskap omfatter primært: verdensarvområder, helhetlige kulturlandskap,
utvalgte kulturlandskap i jordbruket og kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse (Klima- og
miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017).
Forhold som bruksverdi, tilstand og autentisitet har også vært med på å bestemme eller nyansere verdien til
delområdene. I tillegg har det blitt gjort en vurdering om verdisettingen er i tråd med forvaltningens
prioriteringer. For automatisk fredete kulturminner er disse i tillegg vurdert opp mot kontekst, alder og
kulturminnets lokale/regionale utbredelse.

Figur 5-3. Fra delområde 2 – Arnavågen. Ytre Arna, bruk nr. 1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Delområder

Nedenfor gis en kortfattet beskrivelse og verdivurdering av de forskjellige delområdene som er skilt ut
innenfor planområdet. Se kap. 10 – Vedlegg bakerst i rapporten for mer detaljert beskrivelse og
verdivurdering av hvert enkelt delområde.
Tabell 5-1. Oversikt over verdivurderte delområder.

Kulturmiljø og kulturhistoriske landskap i utredningsområdet
Delområde 1 – Mjeldheim
Delområde 22 – Almås
Delområde 2 – Arnavågen
Delområde 23 – Tuft
Delområde 3 – Ytre Arna
Delområde 24 – Hordvik
Delområde 4 – Arne Fabrikker
Delområde 25 – Tellevik
Delområde 5 – Ytre Arna kirke
Delområde 26 – Tellevik kystfort
Delområde 6 – Breisteinlid
Delområde 27 – Postvei
Delområde 7 – Kvamme
Delområde 28 – Postvei
Delområde 8 – Haugland
Delområde 29 – Ferdselsvei 1
Delområde 9 – Gaupås
Delområde 30 – Ferdselsvei 2
Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Delområde 31 – Ferdselsvei 3
Delområde 11 – Blindheim
Delområde 32 – Ferdselsvei 4
Delområde 12 – Birkeland
Delområde 33 – Ferdselsvei 5
Delområde 13 – Eikås
Delområde 34 – Ferdselsvei 6
Delområde 14 – Brurås
Delområde 35 – Ferdselsvei 7
Delområde 15 – Haukås
Delområde 36 – Byvei
Delområde 16 – Forlegning Haukås
Delområde 37 – Ferdselsvei 8
Delområde 17 – Haukåsmyrane
Delområde 38 – Ferdselsvei 9
Delområde 18 – Dalabygda
Delområde 39 – Ferdselsvei 10
Delområde 19 – Teigland
Delområde 40 – Den Trondhjemske postvei
Delområde 20 – Sæterstøl
Delområde 41 – Ferdselsvei 11
Delområde 21 – Almås gård

5.3.1

Delområde 1 – Mjeldheim

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gårdsmiljøet på Mjeldheim er lite og fragmentert, men det er noen elementer som fremdeles er bevart, slik
som eldre gårdsbygninger med tilhørende kulturlandskap. De bevarte kulturminnene er vanlig forekommende
og innehar begrenset arkitektonisk betydning.
Alle de kjente arkeologiske kulturminnene fra Mjeldheim er fjernet, men det er en haug ved tunet på bruk nr.
1, som kan være rest av en av gravhaugene som en gang skal ha lagt her.
Selv om området der det gamle klyngetunet på Mjeldheim lå, sammen med de bevarte kulturminnene her, er
viktige å verne om og ta vare på, er delområde 1 – Mjeldheim totalt sett vurdert å være så nedbygd og så
fragmentert, at det i dag kun innehar noe verdi.
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Delområde 2 – Arnavågen

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet på vestsiden av Arnavågen inneholder flere intakte tunområder, med bevarte gårdsbygninger fra
tiden rundt utskiftingen på begynnelsen av 1900-tallet. Den gamle gårdsstrukturen er fremdeles godt synlig i
landskapet. Kulturmiljøet og kulturminnene her har lokal/regional betydning. De eldste gårdsbygningene har
en viss arkitektonisk verdi.
Her er dessuten bevart flere automatisk fredete kulturminner, eksempelvis en steinalderboplass og graver og
bosetningsspor fra jernalder.
På bakgrunn av dette er delområde 2 – Arnavågen vurdert å ha middels verdi.

5.3.3

Delområde 3 – Ytre Arna

Registreringskategori: Kulturhistoriske landskap (større sammenhengende kulturmiljø avsatt i kommunal plan)
Ytre Arna er av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt i flere henseende; det var her den første
tekstilindustrien i Norge ble etablert. I tillegg er det et eksempel på hvordan et sted kunne bli utviklet fra
ingenting til en liten by i løpet av få år på grunn av tilgang på vannkraft (og ingen overføringsteknologi). Stedet
er også et godt bevart eksempel på det klassedelte samfunnet, slik det blant annet kommer til uttrykk i
arkitekturen.
På bakgrunn av dette, er delområde 3 – Ytre Arna vurdert å ha svært stor verdi.

5.3.4

Delområde 4 – Arne Fabrikker

Registreringskategori: Teknisk-industrielt kulturmiljø
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Kulturmiljøet Arne Fabrikker, med tilhørende kulturminner, utgjør den sentrale delen i det kulturhistoriske
landskapet delområde 3 – Ytre Arna, og har derfor fått samme verdi som dette.
På bakgrunn av delområde 4 – Arne Fabrikkers store nasjonale betydning, med et helhetlig bygningsmiljø som
inneholder bygninger med særlig stor arkitekturhistorisk betydning, er det etter kriteriene i håndbok V712
vurdert å ha svært stor verdi.

5.3.5

Delområde 5 – Ytre Arna kirke

Registreringskategori: Annet kulturmiljø
Kulturmiljøet, som kun består av Ytre Arna kirke, har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi i seg selv, men har
også verdi som del av det kulturhistoriske landskapet i Ytre Arna, og industrihistorien knyttet til dette.
På bakgrunn av dette, er det vurdert at den kulturhistoriske verdien til delområde 5 – Ytre Arna kirke er stor.

5.3.6

Delområde 6 – Breisteinlid

Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Restene etter forsvarsverk og andre anlegg fra andre verdenskrig har lenge vært en forsømt
kulturminnekategori her til lands, og mye har blitt fjernet eller ødelagt i løpet av de syttifem årene som har
gått siden krigen sluttet. I dag har man blitt mye mer bevisst denne typen kulturminner, og mange av
anleggene har blitt dokumentert og lagt inn i Riksantikvarens database Askeladden. Men de fleste av de
militærhistoriske anleggene fra andre verdenskrig har fremdeles ikke noe formelt vern, og militære bygninger
og konstruksjoner fjernes fortsatt.
På bakgrunn av de militærhistoriske anleggenes historiske og til dels arkitektoniske verdi, i tillegg til at de
ligger i et uforstyrret område i Ytre Arna, er delområde 6 – Breisteinslid vurdert å ha middels verdi.
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Delområde 7 – Kvamme

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet er et svært godt bevart kulturmiljø, med en del eldre gårdsbygninger og store områder med intakt
kulturlandskap. Her er få synlige kulturspor utenom tunområdene. Delområdet er enkelte steder noe
forstyrret av moderne bygninger. Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner fra Kvamme, men det er
sannsynlig at området har vært i bruk også i forhistorisk tid.
På bakgrunn av dette, er delområde 7 – Kvamme vurdert å ha stor verdi.

5.3.8

Delområde 8 – Haugland

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområde 8 – Haugland er et gårdsmiljø der mange av de eldre kulturelementene fortsatt er bevart og synlige
i landskapet, slik som flere av gårdsbygningene fra tiden rundt utskiftingen, sammen med steingarder,
kvernhus, forskjellige murer, med mer.
Det er ikke kjent bevarte arkeologiske kulturminner i kulturmiljøet, men dette utelukker ikke at det kan finnes
slike her. Det er gjort et funn av et spyd fra yngre jernalder på Haugland, som indikerer den store tidsdybden i
kulturmiljøet her.
I deler av delområdet er det en del moderne bebyggelse, som til dels virker forstyrrende på helhetsinntrykket
av miljøet. Likevel er det så store deler av miljøet som fortsatt er bevart og uforstyrret, at delområdet fortsatt
har bevart en grad av autentisitet og lesbarhet. De bevarte kulturminnene har både lokal og regional verdi.
På bakgrunn av dette er det, utfra verdikriteriene i Håndbok V712, vurdert at delområde 8 – Haugland har
middels verdi.
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Figur 5-4. Fra delområde 8 – Haugland. Tunet på Botn (gnr. 305/11) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.9

Delområde 9 – Gaupås

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Innenfor delområdet er flere av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Miljøet er til
en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse.
På bakgrunn av dette er det, utfra verdikriteriene i Håndbok V712, vurdert at delområde 9 – Gaupås har
middels verdi.

5.3.10

Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås

Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Større militær-historisk anlegg fra andre verdenskrig. Miljøet er ikke forstyrret av moderne bebyggelse, og
fremstår som svært autentisk.
På bakgrunn av dette er det vurdert at delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås har middels verdi.
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Figur 5-5. Fra delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.11

Delområde 11 – Blindheim

Registreringskategori: Gårdsmiljø
På Blindheim er svært mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Her er
mange eldre gårdsbygninger, der den gamle tunstrukturen er beholdt. I tillegg er kulturlandskapet i
Blindheimsdalen godt bevart, med lange sammenhengende steingarder mellom innmark og utmark.
Kulturmiljøet med det tilhørende kulturlandskapet på Blindheim er i liten grad forstyrret av moderne
bebyggelse, og har beholdt en stor grad av sin autentisitet. Dagens E16 går igjennom området, og er et
forstyrrende element på Blindheim.
Delområde 11 – Blindheim er etter en helhetsvurdering av de eksisterende kulturminnene i samspillet med
kulturlandskapet her vurdert å ha stor verdi.
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Figur 5-6. Fra delområde 11 – Blindheim. Kulturlandskap og uteflor vest for E16 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.12

Delområde 12 – Birkeland

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Innenfor delområdet er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Tunstrukturen er delvis bevart ved at enkelte av de gamle husene står, men det er i dag flere nyere bolighus,
driftsbygninger og veier rundt det opprinnelige klyngetunet. Dagens E16 går igjennom området.
Delområde 12 – Birkeland er vurdert å ha middels verdi.
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Delområde 13 – Eikås

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gården Eikås har blitt mye forstyrret av veibygging i Åsane, med det store kryssområdet i Vågsbotn plassert på
gårdens grunn. Den mest sentrale delen av gården Eikås ligger på selve Eikåsen, og har slik unngått mye av
utbyggingen som har skjedd i området. Det eldste tunområdet er fremdeles bevart, i tillegg til flere av de
andre tunene på vest- og sørsiden av Eikåsen.
Innenfor delområdet er mange eldre kulturelement bevart og fortsatt synlige i landskapet. Her er det flere
eldre gårdsbygninger som er datert til begynnelsen av 1900-tallet, men som trolig har eldre bygningsdeler
bevart. Den vestlige delen av delområdet er til en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse og infrastruktur,
deriblant dagens E16, som går igjennom området.
Delområde 13 – Eikås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.

5.3.14

Delområde 14 – Brurås

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Innenfor delområdet på Brurås er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Her er flere eldre gårdsbygninger, men ingen registrerte bygninger som er eldre enn begynnelsen av 1900tallet. Men det er ikke usannsynlig at det kan være deler av bygninger på Brurås, som er eldre enn det som er
registrert i Norske Gardsbruk.
Delområdet er ikke spesielt stort, men det er likevel bevart en hel del steingarder i innmarken her, som er med
på å gi det sin kulturhistoriske verdi.
Kulturmiljøet på Brurås er til en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse, og er i tillegg omgitt av store
industriområder. Likevel har miljøet klart å beholde en viss kulturhistorisk verdi.
Delområde 14 – Brurås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.
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Figur 5-7. Kulturlandskap på Brurås (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.15

Delområde 15 – Haukås

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområde 15 består av den bevarte delen av innmarken på Haukås, med kulturlandskapet her og den
tilhørende gårdsbebyggelsen.
Området er relativt stort og ensartet, og ligger noe skjermet i forhold til dagens E39 og bebyggelsen langs
denne. Innenfor delområdet er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er noe forstyrret av moderne bebyggelse.
Delområde 15 – Haukås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.

5.3.16

Delområde 16 – Forlegning Haukås

Registreringskategori: Forsvarsanlegg

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

67 AV 277
28.05.2020

Delområdet består av restene etter en tysk forlegning fra andre verdenskrig. Mye av anlegget er fjernet, men
det er fortsatt bevart enkelte bunkere, i tillegg til det private bolighuset som ble benyttet som offisersbolig.
Også bedehuset her ble benyttet som del av forlegningen, og denne bygningen eksisterer fortsatt om enn noe
påbygd i forhold til slik den var i 1940-årene. Også Haukås Musikkhus eksisterer fortsatt.
Delområde 16 – Forlegning Haukås er på bakgrunn vurdert å ha noe verdi.

5.3.17

Delområde 17 – Haukåsmyrane

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet består Haukåsmyrane, som er en kombinasjon av myr/våtmark og kulturlandskap, sammen med
gårdstunet på gnr. 199/10. Det er få bevarte, historiefortellende elementer i miljøet, men det har likevel en
viss kulturhistorisk verdi i et område der det er bevart få miljø av denne typen.
Delområde 17 – Haukåsmyrane er vurdert å ha noe verdi.

5.3.18

Delområde 18 – Dalabygda

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet består av de tre tunområdene til gårdene Vesterlid, Melingen og Espelid, sammen med tilhørende
innmark. Miljøet ligger i nordenden av Langavatnet, og har vært skjermet for de store utbyggingsprosjektene
som har foregått i Åsane. Kulturmiljøet og det tilhørende kulturlandskapet har svært stor tidsdybde og
autentisitet.
Området ligger i hensynssone med formål om bevaring av kulturmiljø i gjeldende kommuneplan for Bergen
kommune, og har et visst vern gjennom dette (H570_33). Miljøet har likevel en så stor kulturhistorisk verdi, at
man burde vurdert et mer formelt vern av det.
Delområde 18 – Dalabygda er vurdert å ha svært stor verdi.
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Figur 5-8. Delområde 18 – Dalabygda, sett mot Vågsbotn (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.19

Delområde 19 – Teigland

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet er en geografisk fortsettelse av miljøet Dalabygda, og innehar mange av de samme kvalitetene og
elementene som dette. Da det er noe mer forstyrret av moderne bebyggelse, er det gitt noe lavere verdi.
Delområdet er likevel å oppfatte som et meget viktig og verdifullt kulturmiljø.
Delområde 19 – Teigland er vurdert å ha stor verdi.

5.3.20

Delområde 20 – Sæterstøl

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet består av hovedtunene på gården Sæterstøl, med den tilhørende innmarken. Sæterstøl er blant
de høyestliggende gårdene i Åsane, og har beholdt mye av sin autentisitet ved at den har lagt mer isolert i
forhold til andre gårder i området. Miljøet her er noe forstyrret av moderne bebyggelse, men det er likevel
fortsatt bevart flere viktige kulturhistoriske elementer.
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Delområde 20 – Sæterstøl er vurdert å ha stor verdi.

Figur 5-9. Delområde 21 – Almås gård (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.21

Delområde 21 – Almås gård

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Dette er den eneste veiløse gården i Åsane, noe som har medført at den ikke er forstyrret av nyere tids
byggeaktivitet. Kulturmiljøet forteller mye om gårdsdrift på 1800- og 1900-tallet. Her er også automatisk
fredet bergkunst.
Delområde 21 – Almås gård er vurdert å ha svært stor verdi.
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Delområde 22 – Almås

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet består av den nedre / nordøstre delen av det bevarte gårdsmiljøet på Almås. Her er noen eldre
gårdsbygninger i tillegg til en del steingarder og andre murer. Delområdet er noe forstyrret av nyere tids
aktivitet.
Delområde 22 – Almås er vurdert å ha middels verdi.

Figur 5-10. Fra delområde 23 – Tuft (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.23

Delområde 23 – Tuft

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet på Tuft består av et relativt stort og ensartet kulturlandskapsområde med flere eldre gårdstun.
Området ligger skjermet vest for og ovenfor dagens E39 og bebyggelsen langs denne, og har beholdt sin
karakter som et gårdsmiljø med tilhørende kulturlandskap. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Miljøet er noe forstyrret av moderne bebyggelse.
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Delområde 23 – Tuft er vurdert å ha middels verdi.

5.3.24

Delområde 24 – Hordvik

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet på Hordvik er et relativt stort gårdsmiljø, bestående av kjerneområdet til de tre matrikkelgårdene
Indre, Midtre og Ytre Hordvik. Bare noen få av bygningene her er SEFRAK-registrert, men ut fra andre kilder
ser vi at det fremdeles er bevart en stor del av de eldre gårdsbygningene. Innmarken består av åpent og
velholdt kulturlandskap. Delområdet er mer eller mindre omkretset av moderne bebyggelse.
På bakgrunn av sitt kulturhistoriske innhold og miljøets autentisitet, har delområde 24 – Hordvik blitt vurdert å
ha stor verdi.

5.3.25

Delområde 25 – Tellevik

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Innenfor delområdet på Tellevik er mange av de eldre gårdsbygningene bevart, sammen med innmarken og de
forskjellige kulturminnene der. Deler av kulturmiljøet er forstyrret av moderne bebyggelse, i tillegg til dagens
E39, som går igjennom den sørlige delen av miljøet.
På Tellevik er det en mulig forhistorisk gravhaug, som er med på å indikere at området har stor tidsdybde.
Delområde 25 – Tellevik er vurdert å ha middels verdi.
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Figur 5-11. Fra delområde 25 – Tellevik. Våningshus fra ca. 1830 (gnr. 176/5) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

5.3.26

Delområde 26 – Tellevik kystfort

Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Stort og delvis restaurert festningsanlegg fra andre verdenskrig. Noe skadet og forstyrret av E39 og
Nordhordlandsbrua.
Delområde 26 – Tellevik kystfort er vurdert å ha stor verdi.

5.3.27

Delområde 27 – Postvei

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA.
Delområde 27 er vurdert å ha stor verdi.
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Delområde 28 – Postvei

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA.
Delområde 28 er vurdert å ha stor verdi.

5.3.29

Delområde 29 – Ferdselsvei 1

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 29 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.30

Delområde 30 – Ferdselsvei 2

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av postveien.
Delområde 30 er vurdert å ha noe verdi.
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Delområde 31 – Ferdselsvei 3

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA.
Delområde 31 er vurdert å ha middels verdi.

5.3.32

Delområde 32 – Ferdselsvei 4

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 32 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.33

Delområde 33 – Ferdselsvei 5

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 33 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.34

Delområde 34 – Ferdselsvei 6

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA.
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Delområde 34 er vurdert å ha middels verdi.

5.3.35

Delområde 35 – Ferdselsvei 7

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 35 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.36

Delområde 36 – Byvei

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA.
Delområde 36 er vurdert å ha middels verdi.

5.3.37

Delområde 37 – Ferdselsvei 8

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 37 er vurdert å ha noe verdi.
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Delområde 38 – Ferdselsvei 9

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 38 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.39

Delområde 39 – Ferdselsvei 10

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 39 er vurdert å ha noe verdi.

5.3.40

Delområde 40 – Den Trondhjemske postvei

Registreringskategori: Infrastruktur
Del av postveien mellom Bergen og Trondhjem, anlagt i 1800. Dette er delstrekning 1 mellom Bergen by og
Vågseidet. Denne konkrete delen av vegen er stort sett svært godt bevart.
Delområde 40 er vurdert å ha svært stor verdi.
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Figur 5-12. Delområde 40 – Den Trondhjemske postvei. Parti fra Melingen (Foto: Atle Jenssen: Statens vegvesen).

5.3.41

Delområde 41 – Ferdselsvei 11

Registreringskategori: Infrastruktur
Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er bevart av ferdselsveien.
Delområde 41 er vurdert å ha noe verdi.

Tabell 5-2. Verdivurdering av delområder som inngår i utredningsområdet.
Verdivurdering av delområder som inngår i utredningsområdet
Delområde

Verdi

Vurdering verdi

1 – Mjeldheim

Noe

Gårdsmiljø. Lite og fragmentert, men noen elementer er
fremdeles bevart, som eldre gårdsbygninger med
tilhørende innmark.
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Middels

Gårdsmiljø. Miljøet inneholder flere intakte tunområder,
med bevarte gårdsbygninger fra begynnelsen av 1900tallet. Den gamle gårdsstrukturen er fremdeles godt
synlig i landskapet. Her er også enkelte forhistoriske
kulturminner.

3 – Ytre Arna

Svært stor

Tettsted/Kulturhistorisk landskap. Tettstedet Ytre Arna
har svært stor kulturhistorisk betydning; det var her den
første tekstilindustrien i Norge ble etablert, som følge av
tilgang på vannkraft.

4 – Arne Fabrikker

Svært stor

Teknisk-industrielt kulturmiljø. Selve bygningsmassen
tilknyttet fabrikken i Ytre Arna.

5 – Ytre Arna Kirke

Stor

2 – Arnavågen

6 – Breisteinlid

7 – Kvamme

Middels

Stor

Annet kulturmiljø. Ytre Arna kirkested.

Forsvarsanlegg. Forsvarsverk fra andre verdenskrig.

Gårdsmiljø. Godt bevart kulturmiljø, med en del eldre
gårdsbygninger. Noe forstyrret av moderne bygninger.

Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne
bebyggelse.

9 – Gaupås

Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne
bebyggelse.

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

Forsvarsanlegg. Større militær-historisk anlegg fra andre
verdenskrig. Miljøet er ikke forstyrret av moderne
bebyggelse, og fremstår som svært autentisk.

Stor

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er i liten grad forstyrret av moderne bebyggelse,
men dagens E16 går igjennom området.

Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne
bebyggelse og dagens E16 og E39 som går igjennom
området.

13 – Eikås

Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne
bebyggelse og dagens E39 (bl.a. krysset i Vågsbotn) som
går igjennom området.

14 – Brurås

Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne

8 – Haugland

11 – Blindheim (Blinde)

12 – Birkeland
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bebyggelse, og er omgitt av store industriområder.
Likevel har miljøet klart å beholde sin verdi.

15 – Haukås

16 – Forlegning Haukås

17 – Haukåsmyrane

18 – Dalabygda

19 – Teigland

20 – Sæterstøl

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

Middels

Gårdsmiljø. Relativt stort og ensartet kulturmiljø, som
ligger noe skjermet i forhold til E39 og bebyggelsen langs
denne. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er noe forstyrret av moderne bebyggelse.

Noe

Forsvarsanlegg. Rester etter en tysk forlegning fra andre
verdenskrig. Mye av anlegget er fjernet, men det er
fortsatt bevart enkelte bunkere, i tillegg til bygningen
som ble benyttet som offisersbolig.

Noe

Gårdsmiljø. Delområdet består av et gårdstun og den
tilhørende slåttemarken. Det er få bevarte,
historiefortellende elementer i miljøet, men det har
likevel verdi i et område der det er bevart få miljø av
denne typen.

Svært stor

Gårdsmiljø. Delområdet består av de tre tunområdene til
gårdene Vesterlid, Melingen og Espelid, sammen med
tilhørende innmark. Miljøet ligger helt nord for
Langavatnet, og har vært skjermet for de store
utbyggingsprosjektene som har foregått. Svært stor
autentisitet og lesbarhet.

Stor

Gårdsmiljø. Delområdet er en fortsettelse av miljøet
Dalabygda, og innehar mange av de samme kvalitetene
og elementene som dette. Da det er noe mer forstyrret av
moderne bebyggelse, er det gitt noe lavere verdi.

Stor

Gårdsmiljø. Miljøet er blant de høyestliggende gårdene i
Åsane, og har beholdt mye av sin autentisitet. Noe
forstyrret av moderne bebyggelse, men her er fortsatt
bevart flere viktige kulturhistoriske elementer.

Svært stor

Gårdsmiljø. Dette er den eneste veiløse gården i Åsane,
noe som har medført at den ikke er forstyrret av nyere
tids byggeaktivitet. Kulturmiljøet forteller mye om
gårdsdrift på 1800- og 1900-tallet. Her er også
automatisk fredet bergkunst.

Middels

Gårdsmiljø. Nedre/nordøstre del av det bevarte
gårdsmiljøet på Almås. Her er noen eldre bygninger og en
del steingarder/murer. Noe forstyrret av nyere tids
aktivitet.

Middels

Gårdsmiljø. Relativt stort og ensartet kulturmiljø og
kulturlandskap, som ligger noe skjermet i forhold til E39
og bebyggelsen langs denne. Innenfor delområdet er
mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt
synlige i landskapet. Miljøet er noe forstyrret av moderne
bebyggelse.

Stor

Gårdsmiljø. Velholdt og enhetlig kulturmiljø, med et stort
antall eldre bygninger bevart. Omkretset av moderne
bebyggelse.
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Middels

Gårdsmiljø. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er til en viss grad forstyrret av moderne
bebyggelse og dagens E39.

26 – Tellevik kystfort

Stor

Forsvarsanlegg. Stort og delvis restaurert festningsanlegg
fra andre verdenskrig. Noe skadet og forstyrret av E39 og
Nordhordlandsbrua.

27 – Postvei

Stor

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA.

28 – Postvei

Stor

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA.

29 – Ferdselsvei 1

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

30 – Ferdselsvei 2

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

31 – Ferdselsvei 3

Middels

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

33 – Ferdselsvei 5

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

35 – Ferdselsvei 7

Noe

25 – Tellevik

36 – Byvei

Middels

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA.

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA.

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA.

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.

39 – Ferdselsvei 10

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.
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postvei

41 – Ferdselsvei 11
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Svært stor

Infrastruktur. Del av postveien mellom Bergen og
Trondhjem, anlagt i 1800. Dette er delstrekning 1 mellom
Bergen by og Vågseidet. Denne konkrete delen av vegen
er stort sett svært godt bevart.

Noe

Infrastruktur. Fra hensynssone i KPA. Usikkert hva som er
bevart av ferdselsveien.
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Figur 5-13. Verdikart for utredningsområdet (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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6

Vegalternativ – Påvirkning og konsekvens

6.1

Alternativ S1a-N1

6.1.1

Påvirkning og konsekvens

SIDE:
DATO:
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28.05.2020

Delområde 8 – Haugland
Alternativ S1a-N1 vil gå nordover i tunnel fra Arna og komme ut ved gårdsbruket Botn (gnr. 305/11) på
Haugland, for så å gå videre nordover i dalføret i vestre del av kulturmiljøet, via gårdsbruket Bustevollen i nord
(gnr. 305/7), og frem mot Kvernhusmyrane og kulturmiljøet på Blindheim (Blinde) i nord.
Alternativet vil medføre at gårdstunene på Botn og Bustevollen blir direkte berørt, med tap av eldre
gårdsbygninger og tilhørende kulturlandskapselementer her. Ny E16 gjennom området vil i tillegg danne et
fysisk skille mellom innmark og utmark på Haugland.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 8 – Haugland blir sterkt forringet (og til dels
ødelagt).

Figur 6-1. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N1 gjennom delområde 8 – Haugland, sett
mot vest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 6-2. Kulturlandskap på Haugland. Gårdsbruket Bustevollen (gnr. 305/7) i bakgrunnen av bildet. Alternativene S1a-N1, S1aN2a, S1b-N1, S1b-N2a, S6-N2a, S6-N3a og S6-N3b har alle trase gjennom denne dalen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S1a-N1 vil krysse Blindheim fra Kvernhusmyrane i sør, for deretter å treffe dagens E16 ca. 180 meter
nordvest for avkjørsel til Gaupås. Herfra og videre frem til grensen mot Birkeland vil alternativet følge samme
trase som dagens E16. Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen kobles inn på ny hovedveg via
lokalvegkryss i Kalsåsområdet.
Alternativet berører store deler av kulturmiljøet, både direkte og indirekte. Den viktigste delen av miljøet vil
bli ødelagt, med tap av viktige enkeltelement. Delområdets funksjon som et gårdsmiljø vil bli redusert som
følge av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 11 – Blindheim blir sterkt forringet.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

85 AV 277
28.05.2020

Figur 6-3. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N1 gjennom delområde 11 – Blindheim,
sett mot vest. Påkoplingskryss til lokalveg er ikke vist (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 12 – Birkeland
Alternativ S1a-N1 vil følge traseen til dagens E16 fra Blindheim og nordvestover til Birkeland. I området ved
tunet på gnr. 203/2 vil alternativet dreie mot øst, og følge en mer nordlig retning frem til grensen mot Eikås i
nord (delområde 13). I området Birkeland – Eikås vil det komme nytt kryss etter kryssprinsipp A med kryss i
Vågsbotn (se kap. 2.4.1). I det samme området er det også planlagt endestopp for en fremtidig bybane til
Åsane.
Det eldste tunområdet på Birkeland (gnr. 203/1 og 203/3) vil ikke bli direkte berørt av alternativ S1a-N1, men
da vei og veikryss vil bli liggende på innmarken til gården, vil miljøets funksjon forsvinne. I tillegg vil viktige
bygninger på bruk nr. 2 bli ødelagt, samtidig som tiltaket vil danne et fysisk skille i delområdet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 12 – Birkeland blir sterkt forringet.
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Figur 6-4. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N1 gjennom delområdene 12 – Birkeland
og 13 - Eikås, sett mot nordøst. Forslag til hovedkryss er vist (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 13 – Eikås
Kryssområdet på innmarken til Birkeland vil også strekke seg nordover og inn på den vestlige delen av
delområde 13 – Eikås. Videre vil alternativ S1a-N1 gå nordover og over dagens Eikåstunnel, for så å gå i tunnel
fra Krosslia på Eikås, under Vikaleitet og frem til Klauvaneset / Tellevik.
Alternativet med kryssområde vil ødelegge den vestlige delen av delområdet. Her vil flere eldre
gårdsbygninger bli direkte berørt.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 13 – Eikås blir forringet.

Delområde 14 – Brurås
Alternativ S1a-N1 går i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet på
Brurås. Det vil likevel fortsatt være relativt mye trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 14 – Brurås.
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Delområde 15 – Haukås
Alternativ S1a-N1 går i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet på
Haukås. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen
for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 15 – Haukås.

Delområde 16 – Forlegning Haukås
Alternativ S1a-N1 går i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet
Forlegning Haukås. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 16 – Forlegning Haukås.

Delområde 17 – Haukåsmyrane
Alternativ S1a-N1 går i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet
ved Haukåsmyrane. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 17 – Haukåsmyrane.
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Delområde 24 – Hordvik
Alternativ S1a-N1 går i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet på
Hordvik. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 24 – Hordvik.

Delområde 25 – Tellevik
Alternativ S1a-N1 vil komme ut av tunnel ved Tellevik, og kople seg på eksisterende E39 her. Det vil komme et
nytt og oppgradert kryssområde der dagens kryss ligger. I Tellevik vil eksisterende E39 bli brukt som del av ny
hovedveg omtrent fra tunnelportalen til Tellevikkrysset der veganlegget har sitt endepunkt. Dette medfører at
det må bygges en ca. 900 meter lang lokalvegparsell mellom dagens Hordviktunnel og tilknytningspunkt i
Tellevikkrysset.
Alternativet vil treffe den sørligste delen av delområdet på Tellevik, og her ødelegge både eldre
gårdsbygninger og andre kulturspor. Miljøets funksjon vil i mindre grad bli berørt av alternativet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 25 – Tellevik blir forringet.
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Figur 6-5. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N1 gjennom delområde 25 – Tellevik, sett
mot sør-sørvest. Ny påkopling til lokalveg er ikke vist (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 34 – Ferdselsvei 6
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 34 – Ferdselsvei 6 blir forringet.

Delområde 36 – Byvei
Byveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 36 – Byvei vil bli forringet.
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Delområde 37 – Ferdselsvei 8
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 37 – Ferdselsvei 8 blir forringet.

Delområde 38 – Ferdselsvei 9
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre at delområde 38 – Ferdselsvei 9 vil bli forringet.

Delområde 41 – Ferdselsvei 11
Alternativ S1a-N1 vil gå i tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra ferdselsveien
på Hordvik. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N1 vil medføre en ubetydelig endring for delområde 41 – Ferdselsvei 11.
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Tabell 6-1. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1a-N1.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1a-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

---

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

---

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger på
bruk nr. 2 vil gå tapt. Miljøets funksjon
vil forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Forringet

Berører deler av kulturmiljøet. Enkelte
eldre bygninger vil gå tapt.

--

14 – Brurås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

15 – Haukås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

8 – Haugland

11 – Blindheim

25 – Tellevik

Middels

Forringet

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

92 AV 277
28.05.2020

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

36 – Byvei

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0
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Fra Arna og frem til Birkeland (delområde 12) vil S1a-N1 og S1a-N2a være like, og ha samme påvirkning på de
berørte delområdene. Det vises til kapittel 6.1 for vurdering av påvirkning for denne strekningen.
Delområde 12 – Birkeland
Alternativ S1a-N2a vil følge traseen til dagens E16 fra Blindheim og nordvestover til Birkeland. Til forskjell fra
alternativ S1a-N1, vil alternativ S1a-N2a først legge seg vest for dagens E16, for så å dreie mer mot nordøst,
krysse mellom de to tunområdene på henholdsvis gnr. 203/2 og gnr. 203/1 og 203/3, for deretter å gå i tunnel
under Eikåsen videre nordøstover. Tunnelportal vil bli liggende midt i tunområdet på gnr. 203/4. I området
Birkeland – Eikås vil det komme nytt kryss etter kryssprinsipp B med to halve kryss (se kap. 2.4.2). I det samme
området er det også planlagt endestopp for en fremtidig bybane til Åsane.
Alle de sentrale gårdstunene på Birkeland (gnr. 203/1, 203/2, 203/3 og 203/4) vil bli direkte berørt av
alternativ S1a-N2a med tilhørende kryss. Enkeltobjekt vil bli fjernet, gårdsmiljøets funksjon vil forsvinne, i
tillegg til at tiltaket vil danne store fysiske skiller i kulturlandskapet her.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre at delområde 12 – Birkeland blir sterkt forringet.

Delområde 13 – Eikås
Alternativ S1a-N2a med tilhørende kryss vil i hovedsak bli liggende innenfor delområde 12 – Birkeland, og kun
i mindre grad innenfor kulturmiljøet på Eikås. Ingen enkeltobjekter vil bli berørt av tiltaket, og funksjonen til
miljøet vil for en stor grad bli ivaretatt. For store deler av kulturmiljøet på Eikås, vil alternativ S1a-N2a medføre
en negativ visuell påvirkning.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre at delområde 13 – Eikås blir noe forringet.
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Delområde 14 – Brurås
Alternativ S1a-N2a vil komme ut på nordøstsiden av Eikåsen i samme området som dagens Eikåstunnel.
Alternativet vil deretter følge dagens E39 frem til Kråvatnet, for så å svinge nordover og inn på Haukås. Ny E39
vil bli liggende over dagens E39, som i fremtiden vil fungere som lokalvei.
Kulturmiljøet på Brurås vil ikke bli direkte berørt av alternativ S1a-N2a, men vil få et ytterligere visuelt
fremmedelement på nordsiden av delområdet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre ubetydelig endring for delområde 14 – Brurås.

Figur 6-6. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N2a gjennom delområde 15 – Haukås, sett
mot nord-nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 15 – Haukås
Fra Kråvatnet vil alternativ S1a-N2a gå i daglinje på vestsiden av dagens E39, men noe høyere i terrenget enn
denne.
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Den østligste delen av kulturmiljøet på Haukås vil bli direkte berørt av alternativ S1a-N2a. I dette området vil
hele tunet på gnr. 199/7 bli ødelagt, sammen med flere eldre, enkeltstående bolighus. Også kulturlandskapet
med tilhørende kulturelementer vil i denne delen av delområdet bli ødelagt. Barrierevirkningen vil bli mindre,
da veialternativet vil bli liggende i ytterkanten av kulturmiljøet. Funksjonen til delområdet som gårdsmiljø vil
kun i mindre grad bli ødelagt.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S1a-N2a vil føre til at delområde 15 – Haukås blir forringet
som kulturmiljø.

Delområde 16 – Forlegning Haukås
Alternativ S1a-N2a vil gå i daglinje fra Eikås til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområde nr.
16 - Forlegning Haukås. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S1a-N2a vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 16 – Forlegning Haukås.

Delområde 17 – Haukåsmyrane
Alternativ S1a-N2a vil gå i daglinje fra Eikås til Klauvaneset, og vil lede trafikken på E39 vekk fra delområdet
ved Haukåsmyrane. Det vil likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S1a-N2a vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 17 – Haukåsmyrane.
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Delområde 21 – Almås gård
Alternativ S1a-N2a vil gå i daglinje nordover frem til Haukåsskogen, for så å dreie mot nordvest og gå i dagen
videre nordover gjennom Almås og Tuft, frem til Hordvik og Tellevik.
Alternativ S1a-N2a vil ikke ha direkte påvirkning på delområdet ved Almås gård, som ligger lenger mot vest og
høyere oppe enn dette, men ny firefelts vei gjennom området vil medføre et brudd på tilkomstveien til
delområdet. I tillegg vil ny E39 i dette området utgjøre et fysisk skille mellom tunområdet og resten av
gårdsområdet ned mot fjorden i øst, og svekke sammenhengen mellom disse.
På bakgrunn av dette, er det vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre at delområde 21 – Almås gård blir noe
forringet.

Figur 6-7. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N2a gjennom delområde 22 – Almås, sett
mot vest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Delområde 22 – Almås
Alternativ S1a-N2a vil gå i daglinje nordover frem til Haukåsskogen, for så å dreie mot nordvest og gå i dagen
videre nordover gjennom Almås og Tuft, frem til Hordvik og Tellevik.
Store deler av kulturmiljøet på Almås vil bli direkte berørt av alternativ S1a-N2a, da dette vil skjære igjennom
hele den vestlige delen av delområdet. Her er ingen registrerte kulturminner som vil bli direkte berørt og
ødelagt, men ny vei gjennom området vil utgjøre et fysisk skille mellom tunområdene i vest, og resten av
gårdsområdet i øst.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S1a-N2a vil forringe delområde 22 – Almås.

Figur 6-8. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N2a gjennom delområde 23 – Tuft, sett
mot vest-sørvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 23 – Tuft
Fra Almås, vil alternativ S1a-N2a fortsette videre nordvestover gjennom kulturmiljøet på Tuft. Ny E39 er i
dette alternativet tenkt å ligge på vestsiden og i overkant av dalføret som matrikkelgårdene Tuft søndre og
nordre ligger i.
Hele den vestlige siden av delområdet vil bli direkte berørt, mens hele den resterende delen i øst vil bli
indirekte berørt. Samtlige av de eldste tunområdene på Tuft ligger i det området som er tenkt som trase for ny
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E39, og disse vil alle bli direkte berørt. Alternativ S1a-N2a vil også danne et markant fysisk skille mellom
innmark og utmark på Tuft.
Kulturmiljøet innenfor delområde 23 på Tuft vil bli sterkt forringet (tilnærmet ødelagt) som følge av alternativ
S1a-N2a.

Delområde 24 – Hordvik
Fra Tuft vil alternativ S1a-N2a gå i nordvestlig retning frem mot Hordvik, for så å dreie mot vest-sørvest og gå i
tunnel frem til Tellevik.
Alternativet vil berøre den sørligste delen av kulturmiljøet på Hordvik. I dette området er det åpent
kulturlandskap med steingarder, i tillegg til noen uthus av nyere dato. Eksisterende E39 utgjør allerede et
fysisk skille mellom Hordviks innmark og utmark, og alternativ S1a-N2a vil kun forsterke dette. Ingen eldre
bygninger vil bli berørt, og miljøets funksjon vil ikke endre seg.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre at delområde 24 – Hordvik vil bli noe forringet.

Delområde 25 – Tellevik
Alternativ S1a-N2a vil komme ut av tunnel ved Tellevik, og kople seg på eksisterende E39 her. Det vil komme
et nytt og oppgradert kryssområde der dagens kryss ligger. I Tellevik vil eksisterende E39 bli brukt som del av
ny hovedveg omtrent fra tunnelportalen til Tellevikkrysset der veganlegget har sitt endepunkt. Dette medfører
at det må bygges en ca. 900 meter lang lokalvegparsell mellom dagens Hordviktunnel og tilknytningspunkt i
Tellevikkrysset. N2a vil ha noe annen linjeføring forbi Tellevik enn N1 og N3a/N3b.
Alternativet vil treffe den sørligste delen av delområdet på Tellevik, og her ødelegge både eldre
gårdsbygninger og andre kulturspor. Miljøets funksjon blir i mindre grad berørt av alternativet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre at delområde 25 – Tellevik blir forringet.
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Figur 6-9. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S1a-N2a gjennom delområde 25 – Tellevik, sett mot
sør-sørøst (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 41 – Ferdselsvei 11
Fra Tuft vil alternativ S1a-N2a gå i nordvestlig retning frem mot Hordvik, for så å dreie mot vest-sørvest og gå i
tunnel frem til Tellevik. Trafikken på E39 vil på denne måten bli ledet vekk fra ferdselsveien på Hordvik. Det vil
likevel fortsatt være trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen for
kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S1a-N2a vil medføre ubetydelig endring for delområde 41 – Ferdselsvei 11.
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Tabell 6-2. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1a-N2a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1a-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

---

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

---

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger vil
gå tapt. Miljøets funksjon vil
forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Noe forringet

14 – Brurås

Middels

8 – Haugland

11 – Blindheim

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

Berører kun ytterkanten av
kulturmiljøet. Visuell påvirkning.

-

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå like nord for delområdet,
men dette vil kun medføre en viss grad
av visuell påvirkning av miljøet her.

0

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

Middels
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34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

36 – Byvei

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0
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Alternativ S1b-N1 er omtrent som alternativ S1a-N1, men da b-varianten har tunnel utenom Blindheim, vil det
få en annen påvirkning for dette delområdet og for «byveien» (delområde 36), som kommer ned i tunet på
Blindheim. For alternativ S1b-N1 er derfor kun påvirkningsvurderingen for delområdene 11 og 36, i tillegg til
samletabellen, vist. For vurdering av påvirkning for de resterende delområdene, se kapittel 6.1 - Alternativ
S1a-N1.
Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S1b-N1 vil gå i tunnel forbi Blindheim, fra deponiområdet ved Kvernhusmyrane i sør til like nord for
tunet på bruk nr. 7. Deretter følger alternativ S1b-N1 traseen til dagens E16 videre frem til Birkeland i nordnordvest. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det er ikke nødvendig med
lokalvegkryss ved Kalsås, slik som for alternativ S1a-N1.
Tilstanden til kulturmiljøet ved Blindheim vil bli forbedret ved at påvirkning og støy fra trafikk på dagens E16
vil bli tatt bort. Tidligere brudd på forbindelse mellom innmark og utmark på Blindheim vil kanskje kunne
åpnes opp igjen.
Det er vurdert at alternativ S1b-N1 vil medføre at forholdene for delområde 11 – Blindheim vil bli forbedret.

Delområde 36 – Byvei
Alternativ S1b-N1 vil gå i tunnel forbi Blindheim, fra deponiområdet ved Kvernhusmyrane i sør til like nord for
tunet på bruk nr. 7. Deretter følger alternativ S1b-N1 traseen til dagens E16 videre frem til Birkeland i nordnordvest.
Tilstanden til delområde 36, der denne kommer ned til det gamle tunområdet på Blindheim vil bli forbedret
ved at påvirkning og støy fra trafikk på dagens E16 vil bli tatt bort. Tidligere brudd på ferdselsveien vil kanskje
kunne åpnes opp igjen.
Det er vurdert at alternativ S1b-N1 vil medføre at forholdene for delområde 36 – Byvei vil bli forbedret.
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Tabell 6-3. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1b-N1.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1b-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

Stor

Forbedret

Ny E16 vil gå utenom delområdet.
Forholdene vil bli forbedret for
kulturmiljøet.

+

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger på
bruk nr. 2 vil gå tapt. Miljøets funksjon
vil forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Forringet

Berører deler av kulturmiljøet. Enkelte
eldre bygninger vil gå tapt.

--

14 – Brurås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

15 – Haukås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

--

--

8 – Haugland

11 – Blindheim

Vurdering påvirkning

25 – Tellevik

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

Konsekvens Trinn 1

---
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Middels

Forbedret

Ny E16 vil gå utenom delområdet.
Forholdene vil bli forbedret for
kulturmiljøet.

+

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Alternativ S1b-N2a er omtrent som alternativ S1a-N2a, men da b-varianten har tunnel utenom Blindheim, vil
det få en annen påvirkning for dette delområdet og for «byveien» (delområde 36), som kommer ned i tunet på
Blindheim. For alternativ S1b-N2a er derfor kun påvirkningsvurderingen for delområdene 11 og 36, i tillegg til
samletabellen, vist. For vurdering av påvirkning for de resterende delområdene, se kapittel 6.2 - Alternativ
S1a-N2a.
Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S1b-N2a vil gå i tunnel forbi Blindheim, fra deponiområdet ved Kvernhusmyrane i sør til like nord for
tunet på bruk nr. 7. Deretter følger alternativ S1b-N2a traseen til dagens E16 videre frem til Birkeland i nordnordvest. Dagens E16 blir lokalveg på hele strekningen Arna-Vågsbotn og det er ikke nødvendig med
lokalvegkryss ved Kalsås.
Tilstanden til kulturmiljøet ved Blindheim vil bli forbedret ved at påvirkning og støy fra trafikk på dagens E16
vil bli tatt bort. Tidligere brudd på forbindelse mellom innmark og utmark på Blindheim vil kanskje kunne
åpnes opp igjen.
Det er vurdert at alternativ S1b-N2a vil medføre at forholdene for delområde 11 – Blindheim vil bli forbedret.

Delområde 36 – Byvei
Alternativ S1b-N2a vil gå i tunnel forbi Blindheim, fra deponiområdet ved Kvernhusmyrane i sør til like nord for
tunet på bruk nr. 7. Deretter følger alternativ S1b-N2a traseen til dagens E16 videre frem til Birkeland i nordnordvest.
Tilstanden til delområde 36, der denne kommer ned til det gamle tunområdet på Blindheim vil bli forbedret
ved at påvirkning og støy fra trafikk på dagens E16 vil bli tatt bort. Tidligere brudd på ferdselsveien vil kanskje
kunne åpnes opp igjen.
Det er vurdert at alternativ S1b-N2a vil medføre at forholdene for delområde 36 – Byvei vil bli forbedret.
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Tabell 6-4. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S1b-N2a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S1b-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

Stor

Forbedret

Ny E16 vil gå utenom delområdet.
Forholdene vil bli forbedret for
kulturmiljøet.

+

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger vil
gå tapt. Miljøets funksjon vil
forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Noe forringet

14 – Brurås

Middels

8 – Haugland

11 – Blindheim

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

---

Berører kun ytterkanten av
kulturmiljøet. Visuell påvirkning.

-

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå like nord for delområdet,
men dette vil kun medføre en viss grad
av visuell påvirkning av miljøet her.

0

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft
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Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

--

25 – Tellevik

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

36 – Byvei

Middels

Forbedret

Ny E16 vil gå utenom delområdet.
Forholdene vil bli forbedret for
kulturmiljøet.

+

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0
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Strekning N1 vil være lik for alternativ S1a-N1 og S3-N1 fra Birkeland (delområde 12). Se kapittel 6.1 for
vurdering av påvirkning på delområdene fra Birkeland og frem til Klauvaneset.
Delområde 8 – Haugland
Alternativ S3-N1 vil gå nordover fra Arna i en 6,3 km lang tunnel frem til Blindheimsdalen, og deretter i
daglinje frem til Vågsbotn.
Kulturmiljøet på Haugland vil ikke bli direkte berørt av alternativ S3-N1, men da ny E16 er tenkt å komme ut av
tunnel på vestsiden av Gaupåsen, som er like ved nordgrensen til delområdet, vil det likevel ha en viss negativ
påvirkning på kulturmiljøet her. Ny vei gjennom området vil utgjøre et nytt fysisk skille i dalen, og ytterligere
stykke opp kulturmiljøene her.
Det er vurdert at alternativ S3-N1 vil medføre at delområde 8 – Haugland blir noe forringet.

Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S3-N1 vil gå nordvestover fra tunnelportal i Gaupåsen til den møter dagens E16, for deretter å følge
denne videre nord-nordvestover gjennom Blindheimsdalen. Lokaltrafikken mellom Arna og Blindheimsdalen
kobles inn på ny hovedveg via lokalvegkryss i Kalsåsområdet.
Alternativet vil berøre store deler av kulturmiljøet på Blindheim (Blinde), både direkte og indirekte. Deler av
den vestlige - og viktigste - delen av miljøet vil bli ødelagt, med tap av viktige enkeltelement. Delområdets
funksjon som et gårdsmiljø vil i tillegg bli redusert som følge av alternativ S3-N1. Alternativ S3-N1 vil medføre
mye av den samme grad av påvirkningen på delområdet på Blindheim som S1a-N1.
Det er vurdert at alternativ S3-N1 vil medføre at delområde 11 – Blindheim blir sterkt forringet.
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Figur 6-10. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S3-N1 gjennom sørlige del av
Blindheimsdalen, sett mot nord-nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Tabell 6-5. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S3-N1.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S3-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Noe forringet

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger på
bruk nr. 2 vil gå tapt. Miljøets funksjon
vil forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Forringet

Berører deler av kulturmiljøet. Enkelte
eldre bygninger vil gå tapt.

--

14 – Brurås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

8 – Haugland

11 – Blindheim

Vurdering påvirkning
Alternativet påvirker nordlige deler av
kulturmiljøet. Ny barriere i
Blindheimsdalen.

Konsekvens Trinn 1

-

---
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Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

--

15 – Haukås

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

25 – Tellevik

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Fra Arna og frem til Birkeland (delområde 12) vil S3-N1 og S3-N2a være like, og ha samme påvirkning på de
berørte delområdene. Det vises til kapittel 6.5 for vurdering av påvirkning for denne strekningen. Videre fra
Birkeland til Klauvaneset vil alternativ S3-N2a være lik S1a-N2a. For denne strekningen vises det til kapittel 6.2
for vurdering av påvirkning på delområdene her.

Tabell 6-6. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S3-N2a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S3-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Noe forringet

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

---

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger vil
gå tapt. Miljøets funksjon vil
forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Noe forringet

14 – Brurås

Middels

8 – Haugland

11 – Blindheim

Vurdering påvirkning
Alternativet påvirker nordlige deler av
kulturmiljøet. Ny barriere i
Blindheimsdalen.

Konsekvens Trinn 1

-

Berører kun ytterkanten av
kulturmiljøet. Visuell påvirkning.

-

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå like nord for delområdet,
men dette vil kun medføre en viss grad
av visuell påvirkning av miljøet her.

0

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås
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Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Strekning N1 vil være lik for alternativ S1a-N1 og S5-N1 fra Birkeland (delområde 12). Se kapittel 6.1 for
vurdering av påvirkning på delområdene fra Birkeland og frem til Klauvaneset.

Figur 6-11. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S5-N1 gjennom den nordlige delen av
delområde 1 - Mjeldheim, sett mot vest-nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 1 – Mjeldheim
Alternativ S5-N1 vil gå i tunnel fra like vest for Torofabrikken i Indre Arna og nordover til Mjeldheimli på
gården Mjeldheim. Herfra vil alternativet gå i daglinje nordover omtrent i samme trase som dagens E16, frem
til Ytre Arna, hvor alternativet igjen vil gå i tunnel. Grunnet større bredde enn dagens vei medføre omfattende
terrenginngrep, som skjæringer og massive fyllinger ned mot Arnavågen. Det vil bli anlagt rampekryss retning
Vågsbotn på Mjeldheim, som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Alternativ S5-N1 vil ha direkte påvirkning på den nordlige delen av kulturmiljøet på Mjeldheim, hvor tunet og
bygningene på gnr. 301/7 vil bli ødelagt. I det berørte området vil også kulturlandskap med tilhørende
kulturelement bli ødelagt. Ny E16 vil her danne et større fysisk skille mellom innmark og utmark enn det som
er tilfelle i dag, selv om her allerede finnes et slikt fysisk skille i dagens E16. Delområdets funksjon som
gårdsmiljø vil bli redusert som følge av alternativ S5-N1. Miljøet vil også bli negativt påvirket av nytt
påkoplingskryss, men det er uvisst i hvor stor grad.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil forringe delområde 1 – Mjeldheim.
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Figur 6-12. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S5-N1 gjennom delområde 2 - Arnavågen, sett
mot nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 2 – Arnavågen
Fra Mjeldheim i sør vil alternativ S5-N1 gå i daglinje nordover langs vestsiden av Arnavågen, frem til Ytre Arna,
hvor alternativet igjen vil gå i tunnel. Alternativet vil følge omtrent samme trase som dagens E16, men vil
grunnet større bredde enn dagens vei medføre omfattende terrenginngrep, som skjæringer og massive
fyllinger ned mot Arnavågen. Det vil komme rampekryss for Ytre Arna-trafikken retning Indre Arna ved
Festtangen.
Alternativ S5-N1 vil påvirke delområde 2 i hele sin lengde, spesielt området mellom dagens E16 og gamleveien
mellom Indre og Ytre Arna. I dette området ligger de gamle gårdstunene på rad og rekke, med utmarken mot
vest, og innmarken i bakkene ned mot Arnavågen i øst. Alternativet vil medføre at hele eller størstedelen av
kulturmiljøet blir ødelagt, i tillegg til at delområdets funksjon som et gårdsmiljø blir ødelagt. Mange eldre
bygninger og andre kulturspor vil gå tapt.
Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 2 – Arnavågen vil bli sterkt forringet.
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Figur 6-13. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S5-N1 gjennom delområde 3 – Ytre Arna, der
dette krysser Gaupåsvatnet. Sett mot nord-nordøst (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 3 – Ytre Arna
Alternativ S5-N1 vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
vest-nordvestlig retning. På vestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S5-N1 deretter gå i tunnel under
Gaupåsen og videre vestover mot Blindheimsdalen. Påkoplingskryss retning Vågsbotn vil bli liggende ved
Gaupåsvatnet eller vest for eksisterende Gaupåstunnel.
Vannkraften fra Gaupåsvassdraget var avgjørende for at Arne fabrikker ble etablert i Ytre Arna, og at Ytre Arna
på bakgrunn av dette vokste frem som et industristed. Det kulturhistoriske landskapet har derfor nasjonal
interesse (se også kapittel 5.3.3). Alternativ S5-N1 vil splitte opp deler av det kulturhistoriske landskapet, og
redusere lesbarheten til deler av dette. Ny E16 over Gaupåsvatnet vil utgjøre et nytt fysisk skille / barriere her.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil forringe delområde 3 – Ytre Arna.
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Delområde 9 – Gaupås
Alternativ S5-N1 vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
vest-nordvestlig retning. På vestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S5-N1 deretter gå i tunnel under
Gaupåsen og videre vestover mot Blindheimsdalen.
Kulturmiljøet på Gaupås vil ikke bli direkte påvirket av alternativ S5-N1, men vil indirekte bli påvirket som følge
av kryssing av Gaupåsvatnet, i form av en visuell skjemming av kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 9 – Gaupås blir noe forringet.

Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Alternativ S5-N1 vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
vest-nordvestlig retning. På vestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S5-N1 deretter gå i tunnel under
Gaupåsen og videre vestover mot Blindheimsdalen.
Lyskastebatteriet ligger i hovedsak oppe på toppen av Gaupåsen, og vil derfor for det meste ikke bli påvirket
av alternativ S5-N1. Men langs vestsiden av Gaupåsvatnet finnes det flere spor etter aktivitet fra krigens
dager, og som må sees i sammenheng med lyskasterbatteriet. I området der S5-N1 kommer i land på vestsiden
av Gaupåsvatnet er det både en gammel vei, i tillegg til en utsprengt oppstillingsplass for militære kjøretøy.
Disse kulturminnene vil bli direkte berørt og ødelagt av alternativ S5-N1. Den delen av kulturmiljøet som vil bli
berørt av dette alternativet, er å regne som en mindre viktig del av dette, men er likevel viktig for å forstå
sammenhengen til de forskjellige objektene her.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
blir noe forringet.
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Delområde 8 – Haugland
(NB: Følger geografisk rekkefølge i dette tilfellet).
Fra vestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S5-N1 gå i tunnel under Gaupåsen og videre vestover og nordover
opp gjennom Blindheimsdalen.
Kulturmiljøet på Haugland vil ikke bli direkte berørt av alternativ S5-N1, men da ny E16 er tenkt å komme ut av
tunnel på vestsiden av Gaupåsen, som er like ved nordgrensen til delområdet, vil det likevel ha negativ
påvirkning på kulturmiljøet her. Ny vei gjennom området vil utgjøre et nytt fysisk skille i dalen, og ytterligere
stykke opp kulturmiljøene her.
Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 8 – Haugland blir noe forringet.

Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S5-N1 vil gå nordvestover fra tunnelportal i Gaupåsen til den møter dagens E16, for deretter å følge
denne videre nord-nordvestover opp gjennom Blindheimsdalen.
Alternativet vil berøre store deler av kulturmiljøet på Blindheim (Blinde), både direkte og indirekte. Den
vestlige, og viktigste, delen av miljøet vil bli ødelagt, med tap av viktige enkeltelement. Delområdets funksjon
som et gårdsmiljø vil i tillegg bli redusert som følge av alternativ S5-N1.
Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 11 – Blindheim blir sterkt forringet.
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Figur 6-14. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S5-N1 gjennom Blindheimsdalen, sett mot
vest-sørvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 30 – Ferdselsvei 2
Alternativ S5-N1 vil ha direkte påvirkning på delområde 30, som er del av den gamle ferdselsveien mellom
Indre og Ytre Arna. Denne delen av ferdselsveien ligger like vest for delområde 32, og følger til dels samme
trase som dagens E16. Ny E16 vil derfor bare i mindre grad ha negativ påvirkning på dette delområdet.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 30 – ferdselsvei 2 blir noe
forringet.

Delområde 32 – Ferdselsvei 4
Alternativ S5-N1 vil ha direkte påvirkning på delområde 32, som er den gamle ferdselsveien mellom Indre og
Ytre Arna. Ferdselsveien følger samme trase som gamleveien langs Arnavågen. Denne vil bli opprettholdt som
tilkomstvei kombinert med gang- og sykkelvei, slik at linjeføringen ikke kommer til å bli brutt. Ny E16 vil likevel
være å oppfatte som et større og mer forstyrrende fremmedelement enn dagens E16. Øst for Gaupåsvatnet vil
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linjen for ferdselsvei 4 bli direkte brutt av alternativ S5-N1, men her er det ikke bevarte spor etter den
opprinnelige ferdselsveien.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 32 – ferdselsvei 4 blir noe
forringet.

Delområde 35 – Ferdselsvei 7
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket. Men ferdselsveien i dette området følger
dagens Gaupåsvei, og er lite lesbar som kulturminne. I tillegg er den allerede kuttet i to av eksisterende E16.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S5-N1 vil føre til at delområde 35 – Ferdselsvei 7 blir noe
forringet.

Delområde 36 – Byvei
Byveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 36 – Byvei vil bli forringet.

Delområde 38 – Ferdselsvei 9
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

120 AV 277
28.05.2020

Det er vurdert at alternativ S5-N1 vil medføre at delområde 38 – Ferdselsvei 9 vil bli forringet.

Tabell 6-7. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S5-N1.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S5-N1
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

1 – Mjeldheim

Noe

Forringet

Nordlige del av delområdet blir direkte
berørt. Tap av kulturminner og en
reduksjon av miljøets funksjon.

2 – Arnavågen

Middels

Sterkt
forringet

Hele miljøet vil bli negativt påvirket.
Tap av flere viktige enkeltobjekt.

--

Deler av det kulturhistoriske
landskapet vil bli direkte berørt, og
oppstykket. Ny barriere innenfor
delområdet.

---

-

3 – Ytre Arna

Svært stor

Forringet

8 – Haugland

Middels

Noe forringet

Alternativet påvirker nordlige deler av
kulturmiljøet. Ny barriere i
Blindheimsdalen.

-

9 – Gaupås

Middels

Noe forringet

Visuell påvirkning av delområdet.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

Noe forringet

Deler av kulturmiljøet vil bli direkte
berørt, og noen enkeltelement vil gå
tapt.

-

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

---

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger på
bruk nr. 2 vil gå tapt. Miljøets funksjon
vil forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Forringet

Berører deler av kulturmiljøet. Enkelte
eldre bygninger vil gå tapt.

--

14 – Brurås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

11 – Blindheim
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Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

15 – Haukås

25 – Tellevik

30 – Ferdselsvei 2

Middels

Forringet

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet.

0
0

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet, men veien kommer til å
bli opprettholdt. Brudd av linjen ved
Gaupåsvatnet.

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Fra Arna og frem til Birkeland (delområde 12) vil S5-N1 og S5-N2a være like, og ha samme påvirkning på de
berørte delområdene. Det vises til kapittel 6.7 for vurdering av påvirkning for denne strekningen. Videre fra
Birkeland til Klauvaneset vil alternativ S5-N2a være lik S1a-N2a. For denne strekningen vises det til kapittel 6.2
for vurdering av påvirkning på delområdene her.

Tabell 6-8. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S5-N2a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S5-N2a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

1 – Mjeldheim

Noe

Forringet

Nordlige del av delområdet blir direkte
berørt. Tap av kulturminner og en
reduksjon av miljøets funksjon.

2 – Arnavågen

Middels

Sterkt
forringet

Hele miljøet vil bli negativt påvirket.
Tap av flere viktige enkeltobjekt.

--

Deler av det kulturhistoriske
landskapet vil bli direkte berørt, og
oppstykket. Ny barriere innenfor
delområdet.

---

-

3 – Ytre Arna

Svært stor

Forringet

8 – Haugland

Middels

Noe forringet

Alternativet påvirker nordlige deler av
kulturmiljøet. Ny barriere i
Blindheimsdalen.

-

9 – Gaupås

Middels

Noe forringet

Visuell påvirkning av delområdet.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

Noe forringet

Deler av kulturmiljøet vil bli direkte
berørt, og noen enkeltelement vil gå
tapt.

-

Stor

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet.
Den viktigste delen av miljøet vil bli
ødelagt. Tap av viktige bygninger og
tun.

---

12 – Birkeland

Middels

Sterkt
forringet

Det meste av kulturmiljøet vil bli
berørt og ødelagt. Eldre bygninger vil
gå tapt. Miljøets funksjon vil
forsvinne.

--

13 – Eikås

Middels

Noe forringet

14 – Brurås

Middels

15 – Haukås

Middels

11 – Blindheim

Berører kun ytterkanten av
kulturmiljøet. Visuell påvirkning.

-

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå like nord for delområdet,
men dette vil kun medføre en viss grad
av visuell påvirkning av miljøet her.

0

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre

--
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bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.
16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet.

0
0

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

30 – Ferdselsvei 2

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet, men veien kommer til å
bli opprettholdt. Brudd av linjen ved
Gaupåsvatnet.

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to, og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Alternativ N2 for de alternativene som går via Blindheimsdalen har en noe annen trase i Eikås/Bruråsområdet
enn N2 for de alternativene som går via Eikås. Som nevnt tidligere, blir alternativ N2 via Blindheimsdalen kalt
for N2a, mens alternativ N2 via Eikås blir kalt N2b. Alternativ S6-N2b vil være tilnærmet lik S1a-N2a fra Almås
og videre nordover til Klauvaneset, og det vises det til kapittel 6.2 for vurdering av påvirkning på delområdene
for denne strekningen.
Delområde 8 – Haugland
Alternativ S6-N2b er tenkt å gå nordover i tunnel fra Arna, for så å komme ut ved gårdsbruket Botn (gnr.
305/11) på Haugland. Deretter vil det gå videre nordover i dalføret i vestre del av delområdet, via gårdsbruket
Bustevollen i nord (gnr. 305/7), og frem mot Kvernhusmyrane og kulturmiljøet på Blindheim (Blinde) i nord.
Alternativet vil medføre at gårdstunene på Botn og Bustevollen blir direkte berørt, med tap av eldre
gårdsbygninger og tilhørende kulturlandskapselementer her. Ny E16 gjennom området vil i tillegg danne et
nytt fysisk skille mellom innmark og utmark på Haugland.
Det er vurdert at alternativ S6-N2b vil medføre at delområde 8 – Haugland blir sterkt forringet (og til dels
ødelagt).

Delområde 11 – Blindheim
Fra Kvernhusmyrane sør i Blindheimsdalen dreier alternativ S6-N2b fra nord mot nordøst, krysser dagens E16,
skjærer gjennom Sandgothaugen på Blindheim, for så å gå i tunnel under Hetlebakka og videre frem til Eikås i
nord. Det har vært vurdert rampekryss for lokaltrafikken vest for eksisterende Gaupåstunnel, men dette er
ikke nødvendig, og er heller ikke tatt med i vurderingene her.
Alternativ S6-N2b vil berøre den sørlige delen av kulturmiljøet på Blindheim, i det samme området som dagens
E16 krysser dalen. Alternativet vil medføre en nærføring til tunet på gnr. 204/3, og en oppstykking av
innmarken her. Det er ingen registrerte kulturminner som kommer til å bli direkte berørt, men
kulturlandskapet på og rundt Sandgothaugen vil bli ødelagt. Delområdets funksjon som gårdsmiljø vil bli
ødelagt i det berørte området.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S6-N2b vil medføre en forringelse av delområde 11 –
Blindheim.
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Figur 6-15. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S6-N2b gjennom delområde 11 - Blindheim,
sett mot nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 12 – Birkeland
Alternativ S6-N2b vil gå i tunnel fra Blindheim til Eikås, og vil lede trafikken på E16 vekk fra delområde 12 Birkeland. Det vil likevel fortsatt være relativt mye trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring
av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S6-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 12 – Birkeland.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

126 AV 277
28.05.2020

Delområde 13 – Eikås
Alternativ S6-N2b vil gå i tunnel fra Blindheim til Eikås, og vil lede trafikken på E16 vekk fra delområde 13 Eikås. Det vil likevel fortsatt være mye trafikk i området, så det vil ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S6-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 13 – Eikås.

Figur 6-16. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av forslag til hovedkryss på Eikås, sett mot vest. Delområde 14 –
Brurås nede til høyre (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 14 – Brurås
Alternativ S6-N2b vil komme ut i dalføret sør for Eikås motorsportsenter i nordvestlig retning, og vil dreie mot
nord i området der motorsportsenteret ligger i dag. Deretter krysser alternativet dagens E39 sørøst for
Kråvatnet, for så å følge en rett linje videre nordover mot Haukåsskogen. Ny E39 vil bli liggende over dagens
E39, som i fremtiden vil fungere som lokalvei. Hovedkryss etter kryssprinsipp C med kryss i Eikås/Brurås/
Haukåsområdet (se kapittel 2.4.3).
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Den vestligste delen av delområdet på Brurås vil bli direkte berørt av alternativ S6-N2b, og vil i tillegg få et
visuelt fremmedelement på vest- og nordvestsiden av delområdet.
Det er vurdert at alternativ S6-N2b vil medføre at delområde 14 – Brurås blir forringet.

Delområde 15 – Haukås
Fra Kråvatnet vil alternativ S6-N2b gå i daglinje på vestsiden av dagens E39, men noe høyere i terrenget enn
denne. Det vil bygges nytt lokalvegkryss i Haukåsskogen for tilknytning lokalvegnett Åsane nord
(hovedkryssprinsipp C). Nytt kryss i Haukåsskogen vil kreve en ca. 6-700 meter lang ny tofelts tilkomstveg, som
tilknyttes dagens E39 i nytt kryss ved Shell bensinstasjon på Haukås.
Den østligste delen av kulturmiljøet på Haukås vil bli direkte berørt av alternativ S6-N2b. I dette området vil
hele tunet på gnr. 199/7 bli ødelagt, sammen med flere eldre, enkeltstående bolighus. Også kulturlandskapet
med tilhørende kulturelementer vil i denne delen av delområdet bli ødelagt. Barrierevirkningen vil bli mindre,
da veialternativet vil bli liggende i ytterkanten av kulturmiljøet. Funksjonen til delområdet som gårdsmiljø vil
kun i mindre grad bli ødelagt. Lokalvegskryss med tilkomstveg i Haukåsskogen vil ikke berøre delområdet.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S6-N2b vil føre til at delområde 15 – Haukås blir forringet
som kulturmiljø.

Delområde 34 – Ferdselsvei 6
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S6-N2b vil medføre at delområde 34 – Ferdselsvei 6 blir forringet.
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Delområde 35 – Ferdselsvei 7
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket. Men ferdselsveien i dette området følger
dagens Gaupåsvei, og er lite lesbar som kulturminne. I tillegg er den allerede kuttet i to av eksisterende E16.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S6-N2b vil føre til at delområde 35 – Ferdselsvei 7 blir noe
forringet.

Delområde 36 – Byvei
Alternativ S6-N2b vil gå i tunnel fra Blinde til Eikås.
Alternativ S6-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 36 –
Byvei. Men da det fortsatt vil være mye trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S6-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 36 – Byvei.

Delområde 37 – Ferdselsvei 8
Ferdselsveien vil bli kuttet i to og delområdet splittet opp av tiltaket.
Det er vurdert at alternativ S6-N2b vil medføre at delområde 37 – Ferdselsvei 8 blir forringet.
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Delområde 38 – Ferdselsvei 9
Alternativ S6-N2b vil gå i tunnel fra Blinde til Eikås.
Alternativ S6-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 38 –
Ferdselsvei 9. Men da det fortsatt vil være mye trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S6-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 38 – Ferdselsvei 9.

Tabell 6-9. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N2b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

---

11 – Blindheim

Stor

Forringet

Berører den sørligste delen av
kulturmiljøet. Miljøets funksjon vil bli
ødelagt her.

--

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

---

8 – Haugland

Vurdering påvirkning

14 – Brurås

Middels

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

15 – Haukås

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre

Konsekvens Trinn 1
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bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.
16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

--

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Alternativ S6-N2b og S6-N3a vil være like frem til Sæterstøl og Almås gård / Almås (delområdene 20, 21 og 22),
og det vises til kapittel 6.9 for vurdering av påvirkning for delområdene på denne strekningen (S6).

Figur 6-17. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S6-N3a gjennom delområde 20 - Sæterstøl,
sett mot sørvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 20 – Sæterstøl
Alternativ S6-N3a vil gå i daglinje nordover gjennom Haukås, for deretter å svinge mot vest i området ved
Haukåsskogen. Fra like nord for Jonsterhaugen på Sæterstøl vil alternativ S6-N3a gå i tunnel videre frem til
Klauvaneset.
Ved Jonsterhaugen ligger det gamle bruk nr. 2 på Sæterstøl, med eldre bevarte gårdsbygninger. Ny E39 og
tunnelportal vil komme like nord for tunområdet, og ha negativ påvirkning på dette. Noen mer moderne
bygninger vil måtte fjernes. Kun en perifer del av kulturmiljøet på Sæterstøl vil bli berørt av alternativ S6-N3a,
og funksjonen til delområdet som et gårdsmiljø vil ikke bli redusert. Ny E39 vil utgjøre et nytt fysisk skille i
området.
Det er på bakgrunn av dette vurdert at alternativ S6-N3a vil føre til at delområde 20 – Sæterstøl blir noe
forringet.
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Delområde 21 – Almås gård
Alternativ S6-N3a vil gå i daglinje nordover gjennom Haukås, for deretter å svinge mot vest i området ved
Haukåsskogen. Fra like nord for Jonsterhaugen på Sæterstøl vil alternativ S6-N3a gå i tunnel videre frem til
Klauvaneset.
Kun en mindre del av kulturmiljøet tilhørende Almås gård vil bli berørt av alternativ S6-N3a. I det berørte
området er det registrert steingarder, men ellers ingen andre kulturminner. Funksjonen til delområdet som
gårdsmiljø vil ikke bli redusert. Alternativ S6-N3a vil ikke danne et nytt fysisk skille mellom delområdet og
områdene nedenfor (øst for) dette.
Det er på bakgrunn av dette vurdert at alternativ S6-N3a vil føre til at delområde 21 – Almås gård blir noe
forringet.

Delområde 22 – Almås
Alternativ S6-N3a vil gå i daglinje nordover gjennom Haukås, for deretter å svinge mot vest i området ved
Haukåsskogen. Fra like nord for Jonsterhaugen på Sæterstøl vil alternativ S6-N3a gå i tunnel videre frem til
Klauvaneset.
Alternativ S6-N3a vil gå i tunnel nordover fra krysningspunktet mellom delområdene 20 – Sæterstøl, 21 –
Almås gård og 22 – Almås i sørøst. Innenfor det berørte området finnes det noen få steingarder. Alternativet
vil bli liggende i kun kort avstand fra flere tunområder på Almås, og vil ha en viss grad av barrierevirkning i
forhold til disse. Kulturmiljøets funksjon vil ikke bli redusert.
Det er vurdert at alternativ S6-N3a vil medføre at delområde 22 – Almås blir noe forringet.
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Delområde 24 – Hordvik
Alternativ S6-N3a vil gå i tunnel fra Almås til Klauvaneset.
Alternativ S6-N3a vil medføre at trafikken på E39 vil bli ledet vekk fra delområdet på Hordvik. Dagens E39 vil
bli opprettholdt som lokalvei, og det vil fortsette å være mye trafikk i området. Det vil ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S6-N3a vil medføre ubetydelig endring for delområde 24 – Hordvik.

Delområde 25 – Tellevik
Alternativ S6-N3a vil komme ut av tunnel ved Tellevik, og kople seg på eksisterende E39 her. Det vil komme et
nytt og oppgradert kryssområde der dagens kryss ligger. I Tellevik vil eksisterende E39 bli brukt som del av ny
hovedveg omtrent fra tunnelportalen til Tellevikkrysset der veganlegget har sitt endepunkt. Dette medfører at
det må bygges en ca. 900 meter lang lokalvegparsell mellom dagens Hordviktunnel og tilknytningspunkt i
Tellevikkrysset.
Alternativet vil treffe den sørligste delen av delområdet på Tellevik, og her ødelegge både eldre
gårdsbygninger og andre kulturspor. Miljøets funksjon blir i mindre grad berørt av alternativet.
Det er vurdert at alternativ S6-N3a vil medføre at delområde 25 – Tellevik blir forringet.
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Delområde 41 – Ferdselsvei 11
Alternativ S6-N3a vil gå i tunnel fra Almås til Klauvaneset.
Alternativ S6-N3a vil føre til at trafikken på E39 vil bli ledet vekk fra delområdet på Hordvik. Dagens E39 vil bli
opprettholdt som lokalvei, og det vil fortsette å være mye trafikk i området. Det vil ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S6-N3a vil medføre ubetydelig endring for delområde 41 – Ferdselsvei 11.

Tabell 6-10. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N3.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N3a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

---

11 – Blindheim

Stor

Forringet

Berører den sørligste delen av
kulturmiljøet. Miljøets funksjon vil bli
ødelagt her.

--

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

--

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

8 – Haugland

14 – Brurås

15 – Haukås

Middels

Vurdering påvirkning
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Stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Barrierevirkning.

-

Svært stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

Middels

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

--

25 – Tellevik

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Alternativ N3b er en variant med hovedkryss på Eikås og tunnel under Vikaleitet og videre i samme trase som
alt N1, mens tunnelalternativet fra Haukåsskogen til Klauvaneset alternativ N3a. Alternativ N3b har en litt
annen utforming av hovedkrysset på Eikås og lokalvegsystemet. Alternativene S6-N3a og S6-N3b vil være like
frem til området under Hetlebakka, hvor tunnel for alternativ S6-N3b vil gå noe lenger øst enn for alternativ
S6-N3a i nordlig retning, for så å dreie mot nordvest og komme ut på Eikås noe lenger mot nord enn S6-N3a.
Herfra vil alternativ S6-N3b få en kort dagstrekning i sørøstlig -nordvestlig retning, for så å gå i tunnel fra like
nord for østsiden av dagens Eikåstunnel, og frem til Klauvaneset.
Alternativ S6-N3b er lik alternativ S6-N3a på den sørlige strekningen (S6), og vil ha samme påvirkning og
konsekvens for de berørte delområdene her (for nærmere beskrivelse, se kapittel 6.10). For delområdene fra
Haukås og nordover, vil påvirkning og konsekvens være lik som for N1 (se kapittel 6.1 for vurdering av disse
delområdene). For delområde 14 – Brurås vil alternativ S6-N3b ha en noe annen påvirkning enn alternativ S6N3a, og vil bli nærmere beskrevet nedenfor.

Figur 6-18. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S6-N3b med hovedkryss i området ved Brurås/Eikås
motorsportsenter (kryssprinsipp D), sett mot sør-sørøst (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 14 – Brurås
Alternativ S6-N3b vil komme ut på Eikås (Brurås) noe lenger mot nord enn S6-N3a, like øst for Eikås
motorsportsenter, og rett sør for delområde 14 – Brurås. Ny E39 vil herfra gå i dagen i nordvestlig retning, og
gå i ny tunnel fra like nord for Eikåstunnelens østlige munning. Hovedkryss etter kryssprinsipp D, med kryss i
Eikås/Brurås/Haukåsområdet (se kapittel 2.4.4).
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Tunnelportal vil i dette alternativet bli liggende noe tettere opptil delområdet på Brurås enn N2b og N3a,
mens hovedkrysset vil bli liggende lenger unna. Delområdet vil gjennom ny E39 med hovedkryss få et visuelt
fremmedelement på vest- og nordvestsiden av delområdet.
Det er vurdert at alternativ S6-N3b vil medføre at delområde 14 – Brurås blir noe forringet.

Tabell 6-11. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S6-N3b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S6-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Middels

Sterkt
forringet

Berører store deler av kulturmiljøet,
og reduserer miljøets funksjon. Tap av
viktige bygninger og tun.

---

11 – Blindheim

Stor

Forringet

Berører den sørligste delen av
kulturmiljøet. Miljøets funksjon vil bli
ødelagt her.

--

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Ny E39 med hovedkryss vil bli liggende
vest og nordvest for delområdet, noe
som vil medføre en viss grad visuell
påvirkning av miljøet her.

-

8 – Haugland

Vurdering påvirkning

Konsekvens Trinn 1

14 – Brurås

Middels

Forringet

15 – Haukås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0
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25 – Tellevik

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

34 – Ferdselsvei 6

Middels

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

--

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Noe forringet

Ferdselsveien blir kuttet i to, men
dette utgjør kun en liten endring i
forhold til kulturminnets tilstand i dag.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

37 – Ferdselsvei 8

Noe

Forringet

Ferdselsveien vil bli kuttet i to og
delområdet splittet opp av tiltaket.

-

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei

--
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Alternativ S6-N2b og S9-N2b er like fra Brurås og frem til og med Haukås (delområdene 14 og 15). Se kapittel
6.9 for vurdering av påvirkning for disse delområdene. Videre fra Haukåsskogen og frem til Klauvaneset vil
alternativ S9-N2b være lik S1a-N2a. For denne strekningen vises det til kapittel 6.2 for vurdering av påvirkning
på delområdene her.

Figur 6-19. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S9-N2b ved delområde 10 – Lyskasterbatteri
Gaupås, sett mot vest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Indre Arna og frem til nordvestsiden av Gaupåsvatnet, hvor det vil bli en
kort daglinje (på ca. 300 meter), før alternativet fortsetter videre nord- og nordvestover til Eikås.
Daglinjen ved Gaupåsvatnet vil bli liggende like nord for delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås, og vil bryte
den nordlige tilkomstveien til kulturmiljøet. Veialternativet vil medføre en viss grad av barrierevirkning, men
batteriet i seg selv vil ikke bli direkte påvirket av alternativ S9-N2b.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås.
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Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S9-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 11 Blindheim. Da dagens E16 vil bli opprettholdt som lokalvei, vil det fortsatt være trafikk gjennom området. Det
vil derfor ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 11 – Blindheim.

Delområde 12 – Birkeland
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S9-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 12 Birkeland. Da dagens E16 vil bli opprettholdt som lokalvei, vil det fortsatt være trafikk gjennom området. Det
vil derfor ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 12 – Birkeland.

Delområde 13 – Eikås
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
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Alternativ S9-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 og E39 vil bli ledet vekk fra
delområde 13 - Eikås. Men da det fortsatt vil være trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 13 – Eikås.

Delområde 35 – Ferdselsvei 7
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S9-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 35 –
Ferdselsvei 7. Men da det fortsatt vil være trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 35 – Ferdselsvei 7.

Delområde 36 – Byvei
Alternativ S9-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S9-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 36 –
Byvei. Men da det fortsatt vil være trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig forbedring av
situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S9-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 36 – Byvei.
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Tabell 6-12. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N2b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Middels

Ubetydelig
endring

Påvirker nordlig tilkomst til
lyskasterbatteriet. En viss
barrierevirkning.

0

11 – Blindheim

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

--

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

14 – Brurås

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

Middels

Middels

Konsekvens Trinn 1
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Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Alternativ S9-N2b og S9-N3a vil være like frem til Haukås (delområde 15), og det vises til kapittel 6.12 for
vurdering av påvirkning for delområdene på denne strekningen. For vurdering av påvirkning på delområdene
fra Haukås og videre nordover til Klauvaneset, vises det til alternativ S6-N3a (kapittel 6.10).
Tabell 6-13. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N3a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N3a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Middels

Ubetydelig
endring

Påvirker nordlig tilkomst til
lyskasterbatteriet. En viss
barrierevirkning.

0

11 – Blindheim

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

--

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

20 – Sæterstøl

Stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Barrierevirkning.

-

Svært stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

Middels

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

14 – Brurås

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås

Middels

Konsekvens Trinn 1
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Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

Middels

Forringet

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Alternativ S9-N2b og S9-N3b vil være like frem til like sør for Brurås (delområde 14), og det vises til kapittel
6.12 for vurdering av påvirkning for delområdene på denne strekningen. For vurdering av påvirkning og
konsekvens på delområde 14 – Brurås vises det til kapittel 6.11. Til sist vises det til alternativ S1a-N1 (kapittel
6.1) for vurdering av påvirkning på delområdene fra Haukås og videre nordover til Klauvaneset.
Tabell 6-14. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S9-N3b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S9-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

Middels

Ubetydelig
endring

Påvirker nordlig tilkomst til
lyskasterbatteriet. En viss
barrierevirkning.

0

11 – Blindheim

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Ny E39 med hovedkryss vil bli liggende
vest og nordvest for delområdet, noe
som vil medføre en viss grad visuell
påvirkning av miljøet her.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Konsekvens Trinn 1

14 – Brurås

Middels

Forringet

15 – Haukås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

25 – Tellevik

Middels

Forringet
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Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Alternativ S11-N2b er lik S6-N2b i området Brurås – Haukås (se kapittel 6.9 for vurdering av påvirkning på
delområdene 14 – Brurås og 15 – Haukås). Videre nordover fra Haukås til Klauvaneset er S11-N2b lik S1a-N2a
(se kapittel 6.2 for vurdering av påvirkning på delområdene nord for Haukås).
Delområde 1 – Mjeldheim
Alternativ S11-N2b vil gå i tunnel fra like vest for Torofabrikken i Indre Arna og nordover til Mjeldheimli på
gården Mjeldheim. Herfra vil alternativet gå i daglinje nordover omtrent i samme trase som dagens E16, frem
til Ytre Arna, hvor alternativet igjen vil gå i tunnel. Grunnet større bredde enn dagens vei medføre omfattende
terrenginngrep, som skjæringer og massive fyllinger ned mot Arnavågen. Det vil bli anlagt rampekryss retning
Vågsbotn på Mjeldheim, som kobler Arna- og Osterøytrafikken til og fra ny hovedveg.
Alternativ S11-N2b vil ha direkte påvirkning på den nordlige delen av kulturmiljøet på Mjeldheim, hvor tunet
og bygningene på gnr. 301/7 vil bli ødelagt. I det berørte området vil også kulturlandskap med tilhørende
kulturelement bli ødelagt. Ny E16 vil her danne et større fysisk skille mellom innmark og utmark enn det som
er tilfelle i dag, selv om dette til dels allerede finnes i form av dagens E16. Delområdets funksjon som
gårdsmiljø vil bli redusert som følge av alternativ S11-N2b. Miljøet vil også bli negativt påvirket av nytt
påkoplingskryss, men det er uvisst i hvor stor grad.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S11-N2b vil forringe delområde 1 – Mjeldheim.

Delområde 2 – Arnavågen
Fra Mjeldheim i sør vil alternativ S11-N2b gå i daglinje nordover langs vestsiden av Arnavågen, frem til Ytre
Arna, hvor alternativet igjen vil gå i tunnel. Alternativet vil følge omtrent samme trase som dagens E16, men
vil grunnet større bredde enn dagens vei medføre omfattende terrenginngrep, som skjæringer og massive
fyllinger ned mot Arnavågen. Det vil komme rampekryss for Ytre Arna-trafikken retning Indre Arna ved
Festtangen.
Alternativ S11-N2b vil påvirke delområde 2 i hele sin lengde, spesielt området mellom dagens E16 og
gamleveien mellom Indre og Ytre Arna. I dette området ligger de gamle gårdstunene på rad og rekke, med
utmarken mot vest, og innmarken i bakkene ned mot Arnavågen i øst. Alternativet vil medføre at hele eller
størstedelen av kulturmiljøet blir ødelagt, i tillegg til at delområdets funksjon som et gårdsmiljø blir ødelagt.
Mange eldre bygninger og andre kulturspor vil gå tapt.
Det er vurdert at alternativ S11-N2b vil medføre at delområde 2 – Arnavågen vil bli sterkt forringet.
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Figur 6-20. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S11-N2b ved delområdene 9 – Gaupås og 10 –
Lyskasterbatteri Gaupås, sett mot nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Delområde 3 – Ytre Arna
Alternativ S11-N2b vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
nordvestlig retning. På nordvestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S11-N2b deretter gå i tunnel under
Hetlebakka og videre nordover mot Eikås. Påkoplingskryss retning Vågsbotn vil bli liggende ved Gaupåsvatnet
eller vest for eksisterende Gaupåstunnel.
Vannkraften fra Gaupåsvassdraget var avgjørende for at Arne fabrikker ble etablert i Ytre Arna, og at Ytre Arna
på bakgrunn av dette vokste frem som et industristed. Det kulturhistoriske landskapet har derfor nasjonal
interesse (se også kapittel 5.3.3 og 10.5). Alternativ S11-N2b vil splitte opp deler av det kulturhistoriske
landskapet, og redusere lesbarheten til dette. Ny E16 over Gaupåsvatnet vil utgjøre en ny barriere her.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S11-N2b vil forringe delområde 3 – Ytre Arna.
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Delområde 9 – Gaupås
Alternativ S11-N2b vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
nordvestlig retning. På nordvestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S11-N2b deretter gå i tunnel under
Hetlebakka og videre nord- og nordvestover mot Eikås.
Kulturmiljøet på Gaupås vil ikke bli direkte påvirket av alternativ S11-N2b, men vil indirekte bli påvirket som
følge av kryssing av Gaupåsvatnet, i form av visuell skjemming av kulturmiljøet.
Det er vurdert at alternativ S11-N2b vil medføre at delområde 9 – Gaupås blir noe forringet.

Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Alternativ S11-N2b vil komme ut av tunnel på østsiden av Gaupåsvatnet, for så å krysse dette på bro/fylling i
nordvestlig retning. På nordvestsiden av Gaupåsvatnet vil alternativ S11-N2b deretter gå i tunnel under
Hetlebakka og videre nord- og nordvestover mot Eikås.
Kulturmiljøet på og ved Gaupåsen vil ikke bli direkte påvirket av alternativ S11-N2b, men vil indirekte bli
påvirket som følge av kryssing av Gaupåsvatnet, i form av visuell skjemming av kulturmiljøet. Kryssingen av
Gaupåsvatnet vil kun være synlig fra den østlige og nordlige delen av delområde 10.
På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ S11-N2b vil medføre en ubetydelig endring for delområde 10
– Lyskasterbatteri Gaupås.
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Delområde 11 – Blindheim
Alternativ S11-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S11-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 11 –
Blindheim. Da dagens E16 vil bli opprettholdt som lokalvei, vil det fortsatt mye trafikk gjennom området. Det
vil derfor ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S11-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 11 – Blindheim.

Delområde 12 – Birkeland
Alternativ S11-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S11-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 vil bli ledet vekk fra delområde 12 –
Birkeland. Da dagens E16 vil bli opprettholdt som lokalvei, vil det fortsatt være trafikk gjennom området. Det
vil derfor ikke skje en vesentlig forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S11-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 12 – Birkeland.

Delområde 13 – Eikås
Alternativ S11-N2b vil gå i tunnel fra Gaupåsvatnet til Eikås.
Alternativ S11-N2b vil medføre at mye av trafikken som går på dagens E16 og E39 vil bli ledet vekk fra
delområde 13 – Eikås. Men da det fortsatt vil være trafikk gjennom området, vil det ikke skje en vesentlig
forbedring av situasjonen for kulturmiljøet.
Alternativ S11-N2b vil kun medføre ubetydelig endring for delområde 13 – Eikås.
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Figur 6-21. 3D-visualisering (uten terrengmessige justeringer) av alternativ S11-N2b ved delområdene 14 – Brurås og 15
– Haukås, sett mot nordvest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Tabell 6-15. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N2b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N2b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

1 – Mjeldheim

Noe

Forringet

Nordlige del av delområdet blir direkte
berørt. Tap av kulturminner og en
reduksjon av miljøets funksjon.

2 – Arnavågen

Middels

Sterkt
forringet

Hele miljøet vil bli negativt påvirket.
Tap av flere viktige enkeltobjekt.

--

Forringet

Deler av det kulturhistoriske
landskapet vil bli direkte berørt, og
oppstykket. Ny barriere innenfor
delområdet.

---

3 – Ytre Arna

Svært stor

Konsekvens Trinn 1

-
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Visuell påvirkning av delområdet.

-

Ubetydelig
endring

Kun en liten grad av visuell påvirkning
av delområdet.

0

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

--

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

16 – Forlegning
Haukås

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Svært stor

Noe forringet

Reduksjon av sammenheng.
Barrierevirkning.

--

Middels

Forringet

Hele den østlige delen av delområdet
vil bli berørt av alternativet. Stor
barrierevirkning.

--

Middels

Sterkt
forringet

Hele den vestlige delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Flere av de
eldste tunområdene vil bli direkte
berørt. Stor barrierevirkning.

---

Stor

Noe forringet

Kun den sørligste delen av
kulturmiljøet vil bli berørt. Ingen eldre
bygninger vil bli ødelagt.

-

Middels

Forringet

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

30 – Ferdselsvei 2

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet.

0

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet, men veien kommer til å

0

9 – Gaupås

Middels

Noe forringet

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

11 – Blindheim

14 – Brurås

15 – Haukås

21 – Almås gård

22 – Almås

23 – Tuft

24 – Hordvik

25 – Tellevik

Middels
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bli opprettholdt. Brudd av linjen ved
Gaupåsvatnet.
Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

35 – Ferdselsvei 7

36 – Byvei
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Alternativ S11-N2b og S11-N3a vil være like frem til Haukås (delområde 15), og det vises til kapittel 6.15 for
vurdering av påvirkning for delområdene på denne strekningen. For strekningen N3a fra Sæterstøl/Almås og
videre nordover, vises det til kapittel 6.13.
Tabell 6-16. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N3a.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N3a
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

1 – Mjeldheim

Noe

Forringet

Nordlige del av delområdet blir direkte
berørt. Tap av kulturminner og en
reduksjon av miljøets funksjon.

2 – Arnavågen

Middels

Sterkt
forringet

Hele miljøet vil bli negativt påvirket.
Tap av flere viktige enkeltobjekt.

--

Svært stor

Forringet

Deler av det kulturhistoriske
landskapet vil bli direkte berørt, og
oppstykket. Ny barriere innenfor
delområdet.

---

9 – Gaupås

Middels

Noe forringet

Visuell påvirkning av delområdet.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

Ubetydelig
endring

Kun en liten grad av visuell påvirkning
av delområdet.

0

11 – Blindheim

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Noe forringet

Ny E39 vil gå like vest og nordvest for
delområdet, og dette vil medføre
direkte og visuell påvirkning av deler
av miljøet her.

--

Middels

Forringet

Den østligste delen av kulturmiljøet vil
bli direkte berørt av alternativet. Eldre
bygninger og andre kulturminner vil
gå tapt.

--

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

3 – Ytre Arna

14 – Brurås

15 – Haukås

16 – Forlegning
Haukås

Middels

Konsekvens Trinn 1

-
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17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

20 – Sæterstøl

Stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Barrierevirkning.

-

Svært stor

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

Middels

Noe forringet

Kun en liten del av kulturmiljøet blir
berørt. Tap av mindre viktige
enkeltelementer.

-

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

21 – Almås gård

22 – Almås

24 – Hordvik

25 – Tellevik

30 – Ferdselsvei 2

Middels

Forringet

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet.

0

En viss visuell påvirkning av
delområdet, men veien kommer til å
bli opprettholdt. Brudd av linjen ved
Gaupåsvatnet.

0

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Noe forringet

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Alternativ S11-N2b og S11-N3b vil være like frem til Brurås (delområde 14), og det vises til kapittel 6.15 for
vurdering av påvirkning for delområdene på denne strekningen. For vurdering av påvirkning og konsekvens på
delområde 14 – Brurås vises det til kapittel 6.11. Til sist vises det til alternativ S1a-N1 (kapittel 6.1) for
vurdering av påvirkning på delområdene fra Haukås og videre nordover til Klauvaneset.
Tabell 6-17. Samletabell over påvirkning med konsekvens for alternativ S11-N3b.
Vurdering av påvirkning med konsekvens, alternativ S11-N3b
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering påvirkning

1 – Mjeldheim

Noe

Forringet

Nordlige del av delområdet blir direkte
berørt. Tap av kulturminner og en
reduksjon av miljøets funksjon.

2 – Arnavågen

Middels

Sterkt
forringet

Hele miljøet vil bli negativt påvirket.
Tap av flere viktige enkeltobjekt.

--

Svært stor

Forringet

Deler av det kulturhistoriske
landskapet vil bli direkte berørt, og
oppstykket. Ny barriere innenfor
delområdet.

---

9 – Gaupås

Middels

Noe forringet

Visuell påvirkning av delområdet.

-

10 – Lyskasterbatteri
Gaupås

Middels

Ubetydelig
endring

Kun en liten grad av visuell påvirkning
av delområdet.

0

11 – Blindheim

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

12 – Birkeland

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

13 – Eikås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre ubetydelig
endring for miljøet her.

0

Ny E39 med hovedkryss vil bli liggende
vest og nordvest for delområdet, noe
som vil medføre en viss grad visuell
påvirkning av miljøet her.

-

3 – Ytre Arna

Konsekvens Trinn 1

-

14 – Brurås

Middels

Forringet

15 – Haukås

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

16 – Forlegning
Haukås
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17 – Haukåsmyrane

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

24 – Hordvik

Stor

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Ny E39 og tunnelportal vil berøre den
sørlige delen av delområdet.
Kulturminner vil bli direkte berørt.
Miljøets funksjon vil i mindre grad bli
redusert.

--

25 – Tellevik

30 – Ferdselsvei 2

Middels

Forringet

Noe

Noe forringet

En viss visuell påvirkning av
delområdet.

0

En viss visuell påvirkning av
delområdet, men veien kommer til å
bli opprettholdt. Brudd av linjen ved
Gaupåsvatnet.

0

32 – Ferdselsvei 4

Noe

Noe forringet

35 – Ferdselsvei 7

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

Middels

Ubetydelig
endring

Ny E16 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

38 – Ferdselsvei 9

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

41 – Ferdselsvei 11

Noe

Ubetydelig
endring

Ny E39 vil gå utenom delområdet,
men dette vil kun medføre en
ubetydelig endring for miljøet her.

0

36 – Byvei
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Samlet konsekvens for alternativ Trinn 2
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Sammenstilling av konsekvens
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I sammenstilling av konsekvens for hele alternativ er det konsekvensgraden for delområdene fra Trinn1 som
danner utgangspunktet. Tabell 7-1 viser avveining (hvilke delområder som er utslagsgivende for den samlede
vurderingen skal framgå), konsekvensvurdering, og rangering av alternativene.
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Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvens for hele alternativ, Trinn 2. Kun delområder som blir påvirket er tatt med. * S = Stor negativ konsekvens, M = Middels negativ konsekvens, N = Noe negativ
konsekvens).
Delområde

Ref.

S1aN1

S1aN2a

S1bN1

S1bN2a

S3-N1

S3N2a

S5-N1

S5N2a

S6N2b

S6N3a

S6N3b

S9N2b

S9N3a

S9N3b

S11N2b

S11N3a

S11N3b

1 – Mjeldheim

0

-

-

-

-

-

2 – Arnavågen

0

--

--

--

--

--

3 – Ytre Arna

0

---

---

---

---

---

8 – Haugland

0

-

-

9 – Gaupås

0

-

-

-

-

-

10 –
Lyskasterbatteri Gaupås

0

-

-

11 –
Blindheim

0

---

---

+

+

---

---

---

---

--

--

12 – Birkeland

0

--

--

--

--

--

--

--

--

0

13 – Eikås

0

--

-

--

-

--

-

--

-

14 – Brurås

0

0

0

0

0

0

0

0

15 – Haukås

0

0

--

0

--

0

--

16 –
Forlegning
Haukås

0

0

0

0

0

0

17 – Haukåsmyrane

0

0

0

0

0

0

20 – Sæterstøl

0

21 – Almås
gård

0

---

---

---

---

-

-

---

---

---

0

0

0

0

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

-

--

--

-

--

--

-

0

--

--

--

0

--

--

0

--

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

--

-

--

-

--

-
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22 – Almås

0

--

--

--

--

--

23 – Tuft

0

---

---

---

---

---

24 – Hordvik

0

0

-

0

-

0

-

0

-

-

0

0

-

0

0

-

0

0

25 – Tellevik

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30 –
Ferdselsvei 2

0

0

0

0

0

0

32 –
Ferdselsvei 4

0

0

0

0

0

0

34 –
Ferdselsvei 6

0

35 –
Ferdselsvei 7

0

36 – Byvei

0

--

--

+

+

37 –
Ferdselsvei 8

0

-

-

-

-

38 –
Ferdselsvei 9

0

-

-

-

-

-

-

-

41 –
Ferdselsvei 11

0

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

0

S

S

M

S

--

-

--

---

--

--

--

-

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Konsekvens
for delområde
3
vurdert
som
mindre
ødeleggend
e

Konsekvens
for delområde
3
vurdert
som
mindre
ødeleggend
e

Konsekvens
for delområde
3
vurdert
som
mindre
ødeleggend
e

Konsekvens
for delområde
3
vurdert
som
mindre
ødeleggend
e

Negativ
t for
kulturm
iljø og
kulturla
ndskap
ved
Arnavå
gen

S

S

S

M

M

Avveining

Samlet
vurdering

-

M

S

Kun
negativ
t for 6
delområde
r, men
ødelegg
er delområde
2 - Tuft
S

M

M

M

N

N

Rangering

Forklaring til
rangering

1
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13

18

6

15

7

14

11

17

16

10

9

8

3

2

12

5

4

En del
bedre
enn
S1aN2, da
man
unngår
Tuft

Det
dårligst
e alternativet.
Ødeleggend
e for
tre delområde
r

Unngår
Blindhei
miS
pga.
tunnel
+ lang
tunnel i
N

Ødeleg
gende
for
kulturm
iljø i S
og i N

Treffer
Blindhei
m med
dagstre
kning i
S, ellers
lang
tunnel i
N

Negativ
t for
flere
delomr
åder
både i
S og N

Treffer
flere
delomr
åder i
S, men
har
lang
tunnel i
N

Ødeleg
gende
for
kulturm
iljø i S
og N

Ødeleg
gende
for
Haugla
nd i S +
dagson
eiN

Ødeleg
gende
for
Haugla
nd i S +
treffer
en del
delomr
åder i N

Ødeleg
gende
for
Haugla
nd i S,
men
treffer
få
delomr
åder i N

Treffer
få
delomr
åder i
S, men
har
dagson
eiN

Noe
mer
dagstre
kning
enn S9N3b

Det
beste
alternat
ivet.
Kun
negativ
konsek
vens for
to
delomr
åder

Ødeleg
gende
for flere
delomr
åder i
S, og
har
dagson
eiN

Noe
mer
dagstre
kning
enn
S11N3b

Er
kombin
ert med
N3b,
som
treffer
få
kulturm
iljø
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Oppsummering

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av konsekvensvurderingen av det enkelte alternativ, og en
begrunnelse for rangeringen.
Også referansealternativet er rangert, og er sett på som det beste av alternativene, til tross for at noen av de
andre alternativene vil kunne bedre forholdene for enkelte av delområdene, og i disse tilfellene være bedre
enn referansealternativet. Men totalt sett vil referansealternativet være best for delområdene innenfor
utredningsområdet.

7.2.1

Noe negativ konsekvens

Noe negativ konsekvens er etter Håndbok V712 definert som at det er «Liten andel av strekning med
konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 minus (-) dominere. Høyere
konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete» (Statens vegvesen 2018:121).
2. Alternativ S9-N3b
Alternativ S9-N3b vil påvirke fjorten delområder, men med negativ konsekvens for kun to av disse. Dette er
delområdene nr. 14 – Brurås og nr. 25 – Tellevik, der alternativet vil medføre betydelig miljøskade (- -) for
delområdet på Tellevik, mens alternativet kun vil medføre noe miljøskade (-) for delområdet på Brurås. For de
resterende berørte delområdene vil alternativet medføre ingen eller ubetydelig miljøskade (0). For Tellevik vil
samtlige alternativ ha samme påvirkning og konsekvens for delområdet, selv om N2a og N2b er noe forskjellig
fra N1, N3a og N3b her. Konsekvensen for dette delområdet kan derfor ikke uten videre brukes for å
differensiere mellom alternativene.
Etter en gjennomgang av hvert enkelt veialternativ, og en vurdering av deres påvirkning på de berørte
delområdene, har det blitt konkludert med at S9-N3b er det beste alternativet for deltema kulturarv.
3. Alternativ S9-N3a
Alternativ S9-N3a vil påvirke sytten av delområdene, men bare ha negativ konsekvens for seks av disse: fire
der alternativet vil medføre noe miljøskade (-), og to der alternativet vil medføre betydelig miljøskade (- -). Det
sistnevnte gjelder delområdene nr. 15 – Haukås og nr. 25 – Tellevik. Når det gjelder Haukås, vil det være den
østlige ytterdelen av delområdet som vil bli berørt. For Tellevik vil vi ha den samme situasjonen som nevnt for
S9-N3b ovenfor, der samtlige alternativ vil ha samme påvirkning og konsekvens for delområdet, selv om N2a
og N2b er noe forskjellig fra N1, N3a og N3b her. Dette gjør at konsekvensen for delområdet på Tellevik ikke
uten videre kan brukes for å differensiere mellom de forskjellige alternativene.

7.2.2

Middels negativ konsekvens

Middels negativ konsekvens er etter Håndbok V712 definert som at det er «Delområder med konsekvensgrad
2 minus (- -) [som] dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete» (Statens
vegvesen 2018:121).
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4. Alternativ S11-N3b
Alternativ S11-N3b vil påvirke tjue av delområdene, der seks av disse i negativ grad. Alternativet vil medføre
alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde, betydelig miljøskade (- -) for tre delområder og noe miljøskade (-)
for to av delområdene. For de resterende berørte delområdene vil alternativet medføre ingen eller ubetydelig
miljøskade (0). Alternativ S11-N3b er rangert høyere enn de andre alternativene der det også er ett tilfelle av
alvorlig miljøskade, da miljøskaden for det berørte delområdet (nr. 3 – Ytre Arna) er vurdert å være noe
mindre enn for andre tilsvarende berørte delområder. I tillegg er alternativet rangert høyere enn S11-N3a, da
det har færre tilfeller av negativ konsekvens for berørte delområder.
5. Alternativ S11-N3a
Alternativ S11-N3a vil påvirke tjuetre av delområdene, og med negativ konsekvens for ti av disse. For ett
delområde vil alternativet medføre alvorlig miljøskade (- - -), for tre delområder vil alternativet medføre
betydelig miljøskade (- -), mens det for seks av delområdene vil være noe miljøskade (-). Alternativ S11-N3a er,
sammen med alternativ S11-N3b, rangert høyere enn andre alternativ der det også er ett tilfelle av alvorlig
miljøskade, da miljøskaden for det berørte delområdet (nr. 3 – Ytre Arna) er vurdert å være noe mindre enn
for andre tilsvarende berørte delområder.
6. Alternativ S1b-N1
Alternativ S1b-N1 påvirker femten delområder, der det er negativ konsekvens for sju av disse og positiv
konsekvens for to. Det vil medføre alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde (nr. 8 – Haugland), betydelig
miljøskade (- -) for fire delområder og noe miljøskade (-) for to delområder. Alternativet vil medføre positiv
konsekvens for delområdene nr. 11 – Blindheim og nr. 36 – Byvei. For de resterende seks områdene vil det
være ingen eller ubetydelig miljøskade (0).
7. Alternativ S3-N1
Alternativ S3-N1 vil påvirke fjorten av delområdene, med negativ konsekvens for sju av disse. Det vil være
alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde (nr. 11 – Blindheim), betydelig miljøskade (- -) for fire delområder
og noe miljøskade (-) for to delområder. For de resterende sju områdene vil alternativet medføre ingen eller
ubetydelig miljøskade. Alternativ S3-N1 er i forhold til påvirkning og konsekvens ganske lik alternativ S1b-N1,
med alvorlig miljøskade for ett av delområdene som blir berørt. Men da S1b-N1 får positiv konsekvens for
delområde 11 – Blindheim, er dette alternativet rangert høyere.
8. Alternativ S9-N2b
Alternativ S9-N2b vil påvirke sytten delområder, med negativ konsekvens for sju av disse. Alternativet vil
medføre alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde (nr. 23 – Tuft), betydelig miljøskade (- -) for fem
delområder og noe miljøskade (-) for ett delområde. For resten av de berørte delområdene, vil alternativet
medføre ingen eller ubetydelig miljøskade (0). Alternativ S9-N2b er ganske likt de to alternativene S1b-N1 og
S3-N1, men er rangert lavere på grunn av alvorlig miljøskade for delområde 23 – Tuft.
9. Alternativ S6-N3b
Alternativ S6-N3b vil påvirke seksten delområder, med negativ konsekvens for seks av disse. Alternativet vil
medføre alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde (nr. 8 – Haugland), betydelig miljøskade (- -) for tre
delområder og noe miljøskade (-) for to delområder. Ellers er det ubetydelig eller ingen miljøskade for ti
delområder (0).
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10. Alternativ S6-N3a
Alternativ S6-N3a vil ha påvirkning på nitten av delområdene, der det er negativ konsekvens for ti av disse. Det
vil medføre alvorlig miljøskade (- - -) for ett delområde (nr. 8 – Haugland), betydelig miljøskade (- -) for fem
delområder og noe miljøskade (-) for fire delområder. Alternativet er rangert som dårligst av alternativene
med middels negativ konsekvens på grunn av alvorlig miljøskade for delområde 8 – Haugland.

7.2.3

Stor negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens er etter Håndbok V712 definert som at det er «Flere alvorlige konfliktpunkter for
temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - -)» (Statens vegvesen 2018:121).
11. Alternativ S5-N1
Alternativ S5-N1 påvirker tjueen delområder, med negativ konsekvens for tolv av disse. S5-N1 vil medføre stor
miljøskade (- - -) for to delområder, betydelig miljøskade (- -) for fem delområder og noe miljøskade (-) for fem
delområder.
12. Alternativ S11-N2b
Dette alternativet påvirker tjuetre delområder, med negativ konsekvens for elleve av disse. For to delområder
vil alternativ S11-N2b medføre stor miljøskade (- - -) (nr. 3 – Ytre Arna og nr. 23 – Tuft), for seks delområder vil
alternativet medføre betydelig miljøskade (- -), mens det for tre delområder vil medføre noe miljøskade (-).
Alternativ S11-N2b og alternativ S5-N1 er svært like i forhold til påvirkning og konsekvens for berørte
delområder, men S11-N2b er rangert lavest av disse på grunn av dagstrekning gjennom delområdene Almås –
Tuft.
13. Alternativ S1a-N1
Dette alternativet påvirker femten delområder, og har negativ konsekvens for ni av disse. Alternativ S1a-N1 vil
medføre stor miljøskade (- - -) for to delområder, betydelig miljøskade (- -) for fem delområder og noe
miljøskade (-) for to delområder. Alternativ S1a-N1 er rangert lavere enn S11-N2b og S5-N1 da miljøskaden på
delområde 3 – Ytre Arna er vurdert som noe mindre alvorlig enn miljøskaden på delområdene 8 – Haugland og
11 – Blindheim, som alternativ S1a-N1 vil føre til.
14. Alternativ S3-N2a
Alternativ S3-N2a vil påvirke sytten delområder, og ha negativ konsekvens for tolv av disse. Det vil medføre
stor miljøskade (- - -) for to av delområdene, betydelig miljøskade (- -) for seks av delområdene og noe
miljøskade (-) for fire delområder. Alternativet er rangert lavere enn S1a-N1 da det har flere tilfeller av negativ
konsekvens enn dette.
15. Alternativ S1b-N2a
Alternativ S1b-N2a vil påvirke atten delområder, med negativ konsekvens for tolv av delområdene, og positiv
konsekvens for to av disse. Dette alternativet vil medføre stor miljøskade (- - -) for to delområder, betydelig
miljøskade (- -) for seks delområder og noe miljøskade (-) for fire delområder. Alternativ S1b-N2a og S6-N2b er
i forhold til konsekvens for kulturminner og kulturmiljø ganske like, men da S1b-N2a har positiv konsekvens for
to delområder, er det samlet sett vurdert å være mindre negativt for deltemaet enn S6-N2b.
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16. Alternativ S6-N2b
Dette alternativet vil påvirke nitten delområder, med negativ konsekvens for elleve av disse. Alternativ S6-N2b
vil medføre stor miljøskade (- - -) for to delområder, betydelig miljøskade (- -) for sju delområder og noe
miljøskade (-) for to delområder.
17. Alternativ S5-N2a
Alternativ S5-N2a vil påvirke tjuefire delområder, med negativ konsekvens for sytten av disse. For tre av
delområdene vil alternativet medføre stor miljøskade (- - -), for sju vil det medføre betydelig miljøskade (- -) og
for sju vil det medføre noe miljøskade (-). Alternativet er blant de dårligste sett i forhold til deltema kulturarv,
da det har stor miljøskade for tre av delområdene, og totalt sett vil medføre miljøskade for hele sytten av
delområdene.
18. Alternativ S1a-N2a
Dette alternativet vil påvirke atten delområder, med negativ konsekvens for fjorten av disse. Alternativ S1aN2a vil medføre stor miljøskade (- - -) for tre delområder, betydelig miljøskade (- -) for sju delområder og noe
miljøskade (-) for fire delområder. Alternativet er vurdert å være dårligere enn S5-N2a da miljøskaden på
delområde 3 – Ytre Arna (S5-N2a) er vurdert å være noe mindre alvorlig enn for de som blir tilsvarende berørt
av alternativ S1a-N2a.
Etter en gjennomgang av hvert enkelt veialternativ, og en vurdering av deres påvirkning på de berørte
delområdene, har det blitt konkludert med at S1a-N2a er det dårligste alternativet for deltema kulturarv.
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Skadereduserende tiltak

KU-forskriften setter krav til hvordan en skal forebygge skadevirkninger av et tiltak. Ifølge forskriftens § 23 skal
KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for
vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.» Det er utreders oppgave å
undersøke om foreslåtte tiltak for å forebygge skadevirkninger er gjennomførbare og har vesentlig betydning
(Statens vegvesen 2018:113).

8.1

Skadereduserende tiltak i permanent situasjon

Endelig valg av gjennomgående vegalternativ vil påvirke hvordan de skadereduserende tiltakene skal løses.
Både for å oppnå et godt miljøresultat, og slik at effektmålene blir oppfylt.

8.1.1

Veganlegg

Fjerne eller flytte deler av tiltaket: For alle de berørte kulturmiljøene (delområdene) vil negativ konsekvens
kunne reduseres eller fullstendig elimineres ved å flytte tiltaket vekk fra disse. Med tanke på de tekniske
kravene til ny europavei, vil større justeringer av alternativene være vanskelige å få gjennomført. Det bør
likevel vurderes i de tilfellene hvor tiltaket har størst negativ konsekvens for deltemaet, som for eksempel ved
Haugland og Blindheim. Her vil tunnel utenom kulturmiljøene kunne eliminere negativ konsekvens av tiltaket
på disse. Tilsvarende kunne også vært aktuelt langs hele eller deler av Arnavågen.
Ulike landskapspleietiltak: Tilpassing av terrenginngrepene slik at grad av skjemming blir redusert mest mulig.
Dette vil kunne være aktuelt for alle delområdene som blir direkte berørt av tiltaket.
I visse områder kan det vurderes å bygge miljøtunnel for å unngå de negative konsekvensene av store og
skjemmende skjæringer. Dette ville for eksempel kunne vært aktuelt i Haugland- og Blindheimområdet, eller
langs Arnavågen. Også forbi Almås eller ved Tuft kunne slik miljøtunnel begrenset negativ påvirkning av
tiltaket.
Dokumentasjon, utgravning, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som en nødløsning for delvis
å kunne ivareta kunnskapsverdien til berørte kulturminner, og blir ikke regnet som «ekte» avbøtende tiltak,
fordi kulturminner som følge av en eventuell utgravning/demontering/flytting vil bli ødelagt eller forringet.
Utgravninger (gjelder helst førreformatoriske kulturminner, men kan også gjelde kulturminner fra historisk tid)
eller flytting (gjelder primært nyere tids kulturminner) er relevant i alle de tilfeller der kulturminner vil komme
i direkte konflikt med tiltaket.

8.2

Skadereduserende tiltak i anleggsfasen

8.2.1

Veganlegg

Merking av kulturminner: Tiltaket vil medføre flere typer store terrenginngrep i områder hvor det er kjent
både forhistoriske og nyere tids kulturminner. For å unngå skade på de kulturminnene som skal bevares, vil
det være viktig å merke de i anleggsperioden. Dette vil være spesielt viktig i sårbare områder. Slik merking
gjøres i samråd med kulturminneansvarlige hos fylkeskommunen.
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Riggområder

Det er ikke bestemt konkret hvor riggområder skal ligge, men disse vil sannsynligvis bli liggende innenfor 200
meter buffer som er konsekvensutredet.
Aktuelle skadereduserende tiltak knyttet til riggområder vil inngå som del av en Rigg- og marksikringsplan jf.
Håndbok R700 Tegningsgrunnlag.

8.2.3

Anleggs- og omkjøringsveger

Det er ikke bestemt hvilke anleggs- eller omkjøringsveger som vil være nødvendige for gjennomføring av
prosjektet.
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Innenfor utredningsområdet er det definert til sammen 41 delområder ut fra kategoriene gitt i Håndbok V712,
med til dels forskjellig innhold, utstrekning og tidsdybde. Delområdene 1 – 26 (unntatt nr. 3) er kulturmiljø,
mens delområdene 3, 27 – 41 er kulturhistoriske landskap, i hovedsak ferdselsveier/infrastruktur. Verdikartet
er vist nedenfor (figur 10-1).
Det vil i følgende vedlegg til konsekvensutredning for deltema kulturarv bli gitt en gjennomgang og
presentasjon av det kulturhistoriske innholdet til hvert enkelt av delområdene nr. 1 til nr. 26, sammen med en
begrunnelse for verdivurderingene. Det vil også bli gitt en potensialvurdering for det enkelte delområde. For
delområdene nr. 27 til nr. 41 vil det kun bli gitt en felles beskrivelse, da dette er de ferdselsveiene innenfor
planområdet som ligger inne i hensynssone i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune, og informasjon
om disse er hentet derfra og fra Byantikvarens kulturminnegrunnlag.
Tabell 10-1. Oversikt over verdivurderte delområder.

Kulturmiljø og kulturhistoriske landskap i utredningsområdet
Delområde 1 – Mjeldheim
Delområde 22 – Almås
Delområde 2 – Arnavågen
Delområde 23 – Tuft
Delområde 3 – Ytre Arna
Delområde 24 – Hordvik
Delområde 4 – Arne Fabrikker
Delområde 25 – Tellevik
Delområde 5 – Ytre Arna kirke
Delområde 26 – Tellevik kystfort
Delområde 6 – Breisteinlid
Delområde 27 – Postvei
Delområde 7 – Kvamme
Delområde 28 – Postvei
Delområde 8 – Haugland
Delområde 29 – Ferdselsvei 1
Delområde 9 – Gaupås
Delområde 30 – Ferdselsvei 2
Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Delområde 31 – Ferdselsvei 3
Delområde 11 – Blindheim
Delområde 32 – Ferdselsvei 4
Delområde 12 – Birkeland
Delområde 33 – Ferdselsvei 5
Delområde 13 – Eikås
Delområde 34 – Ferdselsvei 6
Delområde 14 – Brurås
Delområde 35 – Ferdselsvei 7
Delområde 15 – Haukås
Delområde 36 – Byvei
Delområde 16 – Forlegning Haukås
Delområde 37 – Ferdselsvei 8
Delområde 17 – Haukåsmyrane
Delområde 38 – Ferdselsvei 9
Delområde 18 – Dalabygda
Delområde 39 – Ferdselsvei 10
Delområde 19 – Teigland
Delområde 40 – Den Trondhjemske postvei
Delområde 20 – Sæterstøl
Delområde 41 – Ferdselsvei 11
Delområde 21 – Almås gård
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Registreringskartene

Det er laget registreringskart til de fleste av delområdene, bortsett fra delområdene 27 – 41, som er
forskjellige former for ferdselsveier.
Registreringskartene viser alle kjente kulturminner som finnes innenfor det enkelte delområde, og som har
dannet bakgrunn for inndelingen av området og for verdivurderingen av dette. Nedenfor er en kort
beskrivelse av de forskjellige kulturminnetypene som er vist på kartene.
Lokaliteter (Askeladden): Arkeologiske kulturminner, en del nyere tids bygninger, militærhistoriske anlegg og
SEFRAK-registrerte bygninger er kartfestet ut fra geometri gitt i Askeladden. I tillegg har en del av de
militærhistoriske anleggene fått en mer detaljert kartfesting av enkeltobjekt på bakgrunn av kart fra 1940tallet, ortofoto fra 1951, i tillegg til egne befaringer (se beskrivelse av «Registrerte kulturminner» nedenfor).
Eldre bygninger: Nesten ingen av de eldre gårdsbygningene i utredningsområdet er tidligere registrert som
kulturminner i SEFRAK-registeret (eller i Askeladden), slik at disse for det meste har blitt kartfestet på
bakgrunn av data fra Byantikvaren i Bergen, i tillegg til ortofoto fra 1951. Disse bygningene som er vist i
registreringskartene, er alle bygninger eldre enn 1951 som fortsatt er stående (pr. 2019).
Registrerte kulturminner: Dette er alle bygninger eller bygningsrester som ikke er fanget opp av kategoriene
ovenfor. Dette kan være utløer, smaleflor, grunnmur/fundament til gårdshus, enkeltobjekt innenfor
militærhistoriske anlegg, m.m. Også mulige arkeologiske kulturminner som ikke er registrert i Askeladden er
vist på denne måten. Geometrien til disse kulturminnene er hentet fra eldre kart, ortofoto fra 1951 eller fra
egne oppmålinger i felt.
I tillegg er murer av typene Bakkemur, Mur og Steingard vist på kartene med forskjellig symbolikk.
Geometrien til disse er hentet fra kart, ortofoto og fra eget feltarbeid. Dette er svært omfattende
kulturminnekategorier, og her er det viktig å være klar over at det kun er de mest markante og tydelige
murene som er vist på registreringskartene. Sannsynligvis er forekomstene av forskjellige murer innenfor
delområdene adskillig større enn det som er vist på kartene her.

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

Figur 10-1. Verdikart for deltema kulturarv (Ill: Geodata, Statens vegvesen).

SIDE:
DATO:

173 AV 277
28.05.2020

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

10.3

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

174 AV 277
28.05.2020

Delområde 1 – Mjeldheim

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Mjeldheim (gnr. 301) er et gårdsbruk i Arna, som ligger sørvest for Arnavågen. Gårdsnavnet kommer trolig av
det norrøne ordet mjól, som betyr «mel» eller «fin sand». Store deler av de sentrale områdene på gården
ligger oppe på terrasser vest for Arnaelva. I disse terrassene både er og har det vært mye fin sand, som flere
steder har vært tatt ut i relativt store mengder.
Arkeologiske kulturminner
På bruk nr. 1 lå det på kanten av den øverste terrassen, og litt nord for tunet, tidligere en stor gravhaug
(Askeladden ID 113986). Stedet der haugen lå het Hågjen, noe som kanskje henspilte på gravhaugen som en
gang lå der. I haugen var det en steinkiste med «noe» i, men det er uvisst hva dette var. Haugen skal i dag
være fullstendig fjernet, som følge av grusgraving på stedet. I forbindelse med registrering for denne
utredningen, ble det observert en gresskledd haug like nord for tunet. Om dette er et gravminne eller en
naturformasjon, vil kun nærmere arkeologiske undersøkelser på stedet kunne avdekke. Høsten 2019 var
representanter fra fylkeskonservatoren i Hordaland på befaring på Mjeldheim, og observerte noe som kunne
være et automatisk fredet gravminne på terrassekanten nord for tunet. Dette ble tolket som å være en rest av
gravhaugen Askeladden ID 113986, og geometrien i databasen ble oppdatert.
På det samme bruket, men på en noe lavere beliggende terrasse, og omtrent 100 meter nord-nordøst for
tunet, lå det tidligere også en gravhaug (Askeladden ID 113987). Denne hadde en diameter på ca. 6-8 meter,
og var full av stein. Under haugen lå det et lag med steinheller, som halvt hadde rast ut i et grustak som lå der.
Her ble det funnet rester av en kvinnegrav fra folkevandringstid, med blant annet en beltering, ravperler og et
spannformet leirkar (B11482). Det ble seinere gjort et funn av en klebergryte i grustaket her, og det ble antatt
at denne stammet fra samme grav som de ovenfor nevnte funnene (B11483). Funnstedet ble ettergravd av
arkeologen Per Fett i 1961, men han fant ikke andre spor etter den forhistoriske graven enn et område med
trekullblandet jord.
I det samme området som gravhaugen ID 113987 en gang lå, men omtrent 10 meter nord-nordvest for denne,
ble det i 1961 funnet og undersøkt en flatmarksgrav (Askeladden ID 113989). Graven målte ca. 2,25 x 0,6-0,8
meter, og var nedgravd en halv meter i auren. Den var helt steinsatt rundt, og inneholdt en rikt utstyrt
kvinnegrav fra folkevandringstid, med blant annet en bronsenål, spinnehjul, ravperler og et spannformet
leirkar (B11481).
På en lavereliggende terrasseflate (kalt «Sponaflekkje»), på bruk nr. 1, lå det også tidligere en gravhaug
(Askeladden ID 113990). Man har ikke så mange opplysninger om denne haugen, annet enn at den skal ha lagt
på østsiden av terrassen, og at den skal ha inneholdt en steinkiste uten funn.
På bruk nr. 12 og 109, noe lenger mot nord i forhold til hvor de andre arkeologiske kulturminnene på gården
skal ha lagt, har det blitt påvist rester etter et forhistorisk dyrkningslag, datert til romertid/folkevandringstid
(Askeladden ID 175024).
Ellers har det blitt gjort flere løsfunn av forhistoriske gjenstander på Mjeldheim. I et grustak ca. 20-30 meter
nordøst for tunet ble det i sin tid funnet en trinnøks i grønnstein sammen med et fragment av tilsvarende
øksetype (B10916 og B11020). Dessuten har det i en åker ca. 50 meter ovenfor husene på gården blitt funnet
stykker av to kvartsbryner (B11022).
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Figur 10-2. Kartutsnitt, delområde 1 – Mjeldheim, med registrerte kulturminner (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-3. Utgravning av Osphaugen i 1961 (Askeladden ID 113989). Åpent gravkammer bygd av steinheller (Foto: Per Fett ©
Bergen Museum).

Potensialvurdering
Mjeldheim er i dag svært nedbygd, og det er få uforstyrrede områder igjen med potensial for funn av
arkeologiske kulturminner. I området like rundt tunet på bruk nr. 1 kan det fremdeles være et visst potensial
for å gjøre forhistoriske funn. Det samme gjelder også på de dyrkede flatene på nordsiden av Mjeldheimselva.
Nærmere Arnavågen, i området nordvest for munningen av Arnaelva, vil det også kunne være et visst
potensial for å gjøre funn fra førreformatorisk tid. Her vil det være potensial både for funn fra steinalder, og
bronse-/jernalder.
Nyere tids kulturminner
Det er ikke gjennomført SEFRAK-registreringer på Mjeldheim, så informasjon om eldre bygninger her baserer
seg på en kombinasjon av Byantikvarens kulturminnegrunnlag for Indre Arna (2000), Norske Gardsbruk
(Aasland & Strand 1964a) i tillegg til eldre ortofoto og andre foto over området. I februar 2019 ble det skrevet
en rapport om kulturminnene på Mjeldheim bruk nr. 224 (og til dels nr. 239), og informasjon herfra gir en god
beskrivelse av kulturminnene på stedet (Brask Eriksen 2019).
Området der dagens bruk nr. 224 og bruk nr. 239 ligger, er det som var det gamle klyngetunet på Mjeldheim.
Våningshuset på bruk nr. 224 (utskilt fra det gamle bruk nr. 1) skal ifølge Norske Gardsbruk være bygd i 1880,
mens driftsbygningen skal være fra 1890 (Aasland og Strand 1964a). Mye tyder likevel på at deler av
våningshuset er mye eldre enn dette, og gjerne må dateres til en gang på 1700-tallet (Brask Eriksen 2019).
Driftsbygningen er delvis i grindbygg og delvis i laft, og har oppmurt gavlvegg mot sør, og vidjekledd vegg i
nord. Dessverre står denne bygningen i dag til forfalls.
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Figur 1-4. Tunet på Mjeldheim, bruk nr. 224 (tidligere bruk nr. 1) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

På det samme bruket skal det også være et eldhus fra 1920, i tillegg til et «svært gammelt» naust. Naustet er i
dag sannsynligvis revet, mens eldhuset fremdeles står.
På bruk nr. 4 skal våningshuset være bygd rundt år 1883, mens fjøset skal være fra 1880. Kårhuset her skal
være bygd i 1915. På bruk nr. 7 skal det være et eldre våningshus, bygd i 1905, i tillegg til et fjøs fra 1958. På
bruket ellers skal det dessuten være flere uthus og andre bygninger fra tidsrommet 1900 - 1905.
På bruk nr. 8 stod det tidligere både et våningshus og et uthus fra 1882, men i dag er det kun grunnmurene
igjen av de eldre bygningene på bruket.
På bruk nr. 239 (tidligere bruk nr. 10) er det flere eldre bygninger av ukjent alder. Våningshuset skal ha blitt
påbygd ca. 1880, men ble bygd lenge før dette. På bruk nr. 14 er det et våningshus fra 1912, en driftsbygning
fra 1910 og en smie fra 1909.
Den eldste ferdselsåren fra Arna til Bergen gikk over Mjeldheim, Borge og videre til Tarlebø. Veien var
hovedveien østover fra Bergen frem til 1780.
Gjennom tunet på Mjeldheim gikk den gamle postveien, som her ble kalt «postleet». Det er fremdeles mulig å
se spor etter veien i dag. Postveien ligger i hensynssone i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune
(H570-4 – Historiske veifar) (se også delområde 28).
Kulturlandskapet
Mjeldheim er svært nedbygd, og det er lite bevart av det gamle jordbrukslandskapet på gården. Rundt tunet
på bruk nr. 224 (tidligere bruk nr. 1) er det bevart en mindre del av innmarken, mens det noe lenger mot nord
er bevart større og mer sammenhengende deler av kulturlandskapet på gården.
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En geil og den gamle sjøveien kan fremdeles gjenfinnes i landskapet på Mjeldheim. Sjøveien ligger i
hensynssone i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune (H570-4 – Historiske veifar).
Verdivurdering
Gårdsmiljøet på Mjeldheim er lite og fragmentert, men det er noen elementer som fremdeles er bevart, slik
som eldre gårdsbygninger med tilhørende kulturlandskap. De bevarte kulturminnene er vanlig forekommende
og innehar begrenset arkitektonisk betydning.
Alle de kjente arkeologiske kulturminnene fra Mjeldheim er fjernet, men det er en haug ved tunet på bruk nr.
1, som kan være rest av en av gravhaugene som en gang skal ha lagt her.
Selv om området der det gamle klyngetunet på Mjeldheim lå, sammen med de bevarte kulturminnene her, er
viktige å verne om og ta vare på, er delområde 1 – Mjeldheim totalt sett vurdert å være så nedbygd og så
fragmentert, at det i dag kun innehar noe verdi.
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Delområde 2 – Arnavågen

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Vestsiden av Arnavågen ligger under matrikkelgården Ytre Arna (gnr. 302). På bakgrunn av forhistoriske funn
fra området, antas gården å være svært gammel. Delingen av Arna i de to gårdene Ytre og Indre Arna skjedde
trolig på den tid da gården Mjeldheim ble ryddet, en gang i løpet av eldre jernalder. I vikingtiden var gården
Ytre Arna et viktig samlingspunkt. Det er kun tunet ved Holmen som er kjent fra før utskiftingen på slutten av
1800-tallet. I middelalderen var det bispen som fikk landskylden fra Ytre Arna. I 1647 er gården ført opp som
krongods (Andersen 1999:119).
Gårdsnavnet Arna kommer trolig av det norrøne ordet arinn, som betyr «skjær». Det har vært hevdet at dette
opprinnelig kan ha vært navnet på selve fjorden, og ikke kun på gården her.
Arkeologiske kulturminner
Omkring 75 meter nordøst for våningshuset på bruk nr. 12 lå det tidligere en gravhaug med en diameter på
ca. 20 meter (Askeladden ID 35698). Haugen ble utgravd i 1935 av arkeologen Eva Nissen Meyer. På bunnen av
haugen var det flere lag av trekull, i tillegg til en kiste omtrent midt i haugen. Denne var bygd av store steiner,
og hadde dekkheller og delvis hellelagt bunn. I kisten ble det funnet spor etter en gravlagt kvinne fra eldre
jernalder, med flere forskjellige gravgaver. Her var en bronsespenne, hektespenne, kniv, skiferbryne med mer, i
tillegg til brente og ubrente bein (B8649). Lenge lå restene av haugen slik som arkeologene hadde forlatt den i
1935, men i dag er det ikke lenger synlige spor etter gravminnet.

Figur 10-5. Steinalderboplass (Askeladden ID 113897) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

180 AV 277
28.05.2020

Figur 10-6. Kartutsnitt, delområde 2 – Arnavågen, med registrerte kulturminner (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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En annen stor gravhaug lå tidligere på bruk nr. 14. Dette var den såkalte «Tinghågjen», som lå på kanten av en
hjell, omtrent 100 meter nordøst for tunet. Haugen hadde en diameter på ca. 14 – 16 meter, og var ved
utgravningen i 1903 ca. 1,5 meter høy, men den hadde opprinnelig vært høyere enn dette. I haugen ble det
funnet spor etter en kvinnegrav og en mannsgrav, begge fra yngre jernalder. Av gravgaver var det blant annet
to sverd, to økser, tre sigder, tre kniver, to meisler, hammer, saks, pinsett, nålehus, to nøkler, beltespenne,
bissel, skrin, to ovale spenner, to runde bronsespenner, bronsenål, perler av karneol og glass, skiferbryne, skinn,
never og flint (B5800).
På Apalneset ved Festtangen var det tidligere et gravfelt med flere gravrøyser og steinlegginger (Askeladden
ID 45749). I 1901 foretok Bergen Museum ved konservator Haakon Shetelig utgravninger her, og påviste da et
omfattende gravfelt på neset. Flere av gravminnene var på dette tidspunktet synlige på markoverflaten.
Arkeologer fra Byantikvaren i Bergen gjennomførte ytterligere undersøkelser på Apalneset i 2006, og påviste
da totalt 33 forhistoriske strukturer i fire maskingravde søkesjakter (Askeladden ID 103969). Et stort antall av
disse ble tolket som kokegroper, men det ble også påvist rester etter graver, mulige stolpehull, ildsteder og et
mulig ovnsanlegg (Byantikvaren 2006). Ingen av fornminnene var synlige på markoverflaten.
Det er også påvist en steinalderboplass i Ytre Arna (Askeladden ID 113897). Denne ligger øverst på bøen til
bruk nr. 1, like nedenfor Arnavegen og omlag 20 meter nord for driftsbygningen. Kulturminnet har en
utstrekning på ca. 17 x 5 meter, og er orientert fra nord til sør. Her ble funnet en rekke gjenstander i flint og
kvartsitt (B13725).
Det er ellers gjort flere løsfunn av forhistoriske gjenstander i Ytre Arna, både fra steinalder og jernalder. Blant
annet er det funnet tre slipte tverrøkser av grønnstein og to knakkesteiner på Apalneset (B5772, B5923,
B6181), som vitner om aktivitet her allerede så tidlig som i yngre steinalder.

Figur 10-7. Tunet på Ytre Arna, bruk nr. 12. Gravhaugen ID 35698 lå omtrent der som rundballene ligger (Foto: Atle Jenssen,
Statens vegvesen).

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

182 AV 277
28.05.2020

Potensialvurdering
Med tanke på de arkeologiske kulturminnene som er kjent fra Ytre Arna, og alle løsfunnene som er gjort her,
er funnpotensialet vurdert å være stort. Dette gjelder både funn av steinalderlokaliteter, og funn av
forskjellige bosetningsspor fra seinere arkeologiske perioder, ikke minst fra jernalder.
Nyere tids kulturminner
Langs vestsiden av Arnavågen, frem til tettbebyggelsen i Ytre Arna i nord, er det åpent jordbrukslandskap, med
en blanding av eldre og yngre bebyggelse.
På bruk nr. 1 skal våningshuset ifølge Norske Gardsbruk være bygd i 1903, mens driftsbygningen skal være fra
1902 (Aasland & Strand 1964a). Også på bruk nr. 12 skal våningshuset være fra 1903. Norske Gardsbruk oppgir
at driftsbygningen skal være bygd i 1949, mens det i matrikkelen derimot står at den skal være fra 1903. Dette
kan tyde på at driftsbygningen på bruket er bygd i 1903, men seinere påbygd i 1949.
Ifølge Norske Gardsbruk skal våningshuset på bruk nr. 13 også være fra 1903, mens løe/fjøs er bygd i 1902
(Aasland & Strand 1964a). På bruk nr. 14 ser vi igjen det samme, at våningshuset er bygd i 1903, mens løe/fjøs
er fra 1902. På bruk nr. 15 og 16 er det våningshus fra 1744 og 1955, og fjøs fra 1910. Videre er det på bruk nr.
17 et våningshus fra 1903, og fjøs med løe fra 1902 (denne er tydeligvis påbygd på 1970-tallet en gang). På
bruk nr. 18 er våningshuset bygd i 1903, mens driftsbygningen er fra 1902. På bruk nr. 20 er våningshuset fra
1954, mens fjøset er fra 1923.
På Holmen lå det tidligere et tømmeranlegg/sagbruk (Askeladden ID 212728). Sagbruket ble bygd for å
produsere en spesiell type kraftig plank til bruk som rullebanedekke på flyplasser. Trolig ble sagbruket på
Holmen bygd for å levere slik plank spesielt til flyplassen på Herdla, hvor arbeidet ble satt i gang
våren/sommeren 1940. Det ble også bygd en trebro fra Holmen over til østsiden av Arnavågen. Broen kunne
svinges mot Holmen, for evt. å la skipstrafikk passere.
Tømmeranlegget skal på det meste ha beskjeftiget over 100 mann, men hvor lenge anlegget var i drift vites
ikke. Området er i dag friluftsområde, og alle rester etter anlegget er jevnet med jorden. I dag er det kun
overgrodde, knapt synlige, tufter igjen etter selve sagbruket.
Kulturlandskapet
Innenfor delområdet er store deler av det gamle jordbrukslandskapet intakt, med åpen beite- og slåttemark,
og bevarte steingarder og andre kulturspor i landskapet. Noen nyere tids bolighus bryter opp strukturen til
kulturlandskapet enkelte steder.
Verdivurdering
Delområdet på vestsiden av Arnavågen inneholder flere intakte tunområder, med bevarte gårdsbygninger fra
tiden rundt utskiftingen på begynnelsen av 1900-tallet. Den gamle gårdsstrukturen er fremdeles godt synlig i
landskapet. Kulturmiljøet og kulturminnene her har lokal/regional betydning. De eldste gårdsbygningene har
en viss arkitektonisk verdi.
Her er dessuten bevart flere automatisk fredete kulturminner, eksempelvis en steinalderboplass og graver og
bosetningsspor fra jernalder.
På bakgrunn av dette er delområde 2 – Arnavågen vurdert å ha middels verdi.
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Delområde 3 – Ytre Arna

Registreringskategori: Kulturhistorisk landskap
Det kulturhistoriske landskapet / tettstedet Ytre Arna ligger under matrikkelgårdene Ytre Arna (gnr. 302) og
Breisteinslid (gnr. 307), og er definert ut fra sin funksjon som et industristed og et tettsted, som vokste frem
omkring tekstilindustrianlegget Arne Fabrikker (grunnlagt av Peter Jebsen i 1846).
Ytre Arna regnes som tekstilindustriens vugge i Norge, og bebyggelse og bebyggelsesstruktur her gir oss et
unikt bilde på over 170 års utvikling. Utgangspunktet for industriutviklingen var vannkraften, representert ved
Blindheimselven i juvet som deler Ytre Arna i to, og er selve symbolet på det industrielle eventyret som fant
sted her. De to fabrikkbygningene, ullvarefabrikken og bomullsfabrikken, ligger mer eller mindre på samme
sted som da de ble etablert på midten av 1800-tallet. Mesteparten av anleggene ble fornyet rundt 1940.
I begynnelsen av industristedets fremvekst, nærmere bestemt i tidsrommet 1846-1920, var det fabrikken som
stod for det meste av boligutbygging, veibygging, tilrettelegging av forskjellig infrastruktur, skolebygging osv.
Dette var vanlig for den tidens industristeder hvor den filantropiske tankegangen stod sterkt.
Utviklingen av det nye industristedet ble gjort etter modell fra industristeder i England og Tyskland, og
tilpasset den lokale stedskarakteren. I løpet av en ti-årsperiode hadde folketallet økt til 316 innbyggere.
Grunnlaget for det samfunnet vi ser i Ytre Arna i dag ble lagt i denne perioden, og alle funksjoner et
velfungerende samfunn, etter den tidens normer trengte, ble etablert. Fabrikken bygget blant annet sykehus,
gamlehjem, skole og bedehus. Kirken, oppført i 1899, var en gave til stedet fra Jebsen.
Arkeologiske kulturminner
På Breisteinlid (gnr. 307), skal det på bruk nr. 180 en gang ha bli funnet en vestlandsøks i grønnstein i
forbindelse med hagearbeid (B11232). Det er usikkert akkurat hvor bruk nr. 180 i sin tid lå, da det ikke lenger
er oppført i matrikkelen, men på funnkartet til Per Fett er funnstedet avmerket nord for Blindheimselva (Fett
1973) .
Se delområde 2 – Arnavågen for arkeologiske kulturminner registrert under Ytre Arna gård (gnr. 302).
Potensialvurdering
Funnpotensialet er lite innenfor kulturmiljøet da det meste av området er nedbygd.
Nyere tids kulturminner
For beskrivelse av nyere tids kulturminner i Ytre Arna, se de påfølgende kapitlene 10.5, 10.6 og 10.7.
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Figur 10-8. Kartutsnitt, delområde 3 – Ytre Arna, med registrerte kulturminner (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet
Det kulturhistoriske landskapet i Ytre Arna er et by-/tettstedslandskap, bestående av bebyggelse og tilhørende
infrastruktur. Utviklingen av bebyggelsesstrukturen i Ytre Arna henger nøye sammen med utviklingen av
industristedet, men er også betinget av de topografiske forholdene med bratt landskap, elvejuvet som deler
stedet i to og tversgående veistrukturer. Arealknapphet og terrengets begrensninger har resultert i en svært
høy utnyttelse av området, med en relativ tett bebyggelse. Dette har gitt Ytre Arna en karakteristisk
bebyggelsesstruktur der forholdet mellom terreng, hus, hage, vei og forstøtningsmurer er nøye avpasset og gir
stedet identitet. I dag består stedet av en blanding av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og blokker. Samt
de sentralt plasserte fabrikkbygningene som dominerer i bebyggelsen.
Veiene er i hovedsak parallelle til sjøen og svinger seg oppover de bratte sidene med lange svinger. Det
sinnrike systemet med gangstier og trapper innimellom disse slake svingene er karakteristisk for Ytre Arna
(Byantikvaren 2015).
Verdivurdering
En god vurdering av Ytre Arnas verdi som kulturmiljø er gitt i Byantikvarens kulturminnegrunnlag fra 2015:
«Kulturmiljøet her er av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt i flere henseende; det var her den
første tekstilindustrien i Norge ble etablert, det er eksempel på hvordan et sted kunne bli utviklet fra ingenting
til en liten by i løpet av få år på grunn av tilgang på vannkraft (og ingen overføringsteknologi). Stedet er også et
godt bevart eksempel på det klassedelte samfunnet, slik det blant annet kommer til uttrykk i arkitekturen. Ytre
Arna er også et svært godt bevart tidsbilde på hva som fysisk og strukturelt kan skje med et samfunn der
hjørnesteinsbedriften går konkurs, og hvordan noe nytt kan gro fram av ruinene etter fabrikkvirksomheten.
Historisk har det vært et forholdsvis lite areal som var tilgjengelig for utbygging, og dette har ført til en
«fortettet» bebyggelse, hvor de ulike tiders arkitektoniske idealer fremdeles er lesbare. Denne
arealknappheten og det vanskelig tilgjengelige terrenget, har ført til at utvidelser av fabrikkanleggene, nye
sentrumsfunksjoner og til dels boligbyggingen innenfor det som har blitt definert som «gamle Ytre Arna»,
skjedde på bekostning av eldre bebyggelse. Likevel er hovedstrukturene beholdt, mens de eldste bygningene
og til dels miljø har endret karakter. Hederlige unntak for den stadige endringen er funksjonær- og
direktørboliger som mer eller mindre er beholdt uendret.»
Også Hordaland fylkeskommune, ved Fylkeskonservatoren, har gitt en verdivurdering av kulturmiljøet i Ytre
Arna. I sin høringsuttale til planprogrammet, skriver de at «Industristaden Ytre Arna med vassdraget
Blindheimselva og Gaupåsvatnet har nasjonal kulturminneinteresse, då den er knytt til Arne fabrikker, der
fyrste tekstilindustrien i Norge vaks fram» (Hordaland fylkeskommune 2019).
Tettstedet ligger inne i hensynssone med formål bevaring kulturmiljø i gjeldende kommuneplan for Bergen
(H570-6) (Bergen kommune 2019).
På bakgrunn av delområde 3 – Ytre Arnas store nasjonale betydning, med et helhetlig bygningsmiljø som
inneholder bygninger med særlig stor kultur- og arkitekturhistorisk betydning, er det etter kriteriene i håndbok
V712 vurdert å ha svært stor verdi.
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Delområde 4 – Arne Fabrikker

Registreringskategori: Teknisk-industrielt kulturmiljø
Delområde 4 – Arne Fabrikker består av den sentrale delen av delområde 3 – Ytre Arna, med bygningsmassen
tilhørende selve fabrikken, men også andre bygninger og konstruksjoner i tilknytning til fabrikken. De nyere
tids kulturminnene som nevnes nedenfor, kunne også vært nevnt i forbindelse med delområde 3, men det er
valgt å beskrive samtlige i dette kapittelet.
Nyere tids kulturminner
Peter Jebsen kjøpte grunn i Ytre Arna i 1845, og ut fra det som fremgår av skylddelingen i slutten av november
i 1846, hadde Jebsen på dette tidspunktet allerede fått bygget en fabrikkbygning, en demning og et
våningshus på stedet. Den første demningen ble bygget omtrent der broen går over Blindheimselva i dag, i
Gaupåsvegen. Den første fabrikkbygningen som ble bygget, var et bomullsveveri. Noen år senere ble det i
tillegg bygget et spinneri for bomullsgarn og hampgarn. Fabrikkanlegget inkluderte også fargeri og blekeri. Det
var god tilgang på billig arbeidskraft fra områdene rundt; de fleste av arbeiderene kom fra nærliggende bygder
på Osterøy, og det var stort sett husmenn som kom for å få seg arbeid i Ytre Arna. Allerede i 1849 ble de første
arbeiderboligene bygget.
I 1852 ble industrivirksomheten i Ytre Arna utvidet med etableringen av Arne Ullvarefabrikk. Denne ble
grunnlagt av Hans Hansen, som var fetter av Peter Jebsen. Ullvarefabrikken ble bygget like ved
bomullsfabrikken. Begge fabrikkene ble ødelagte av brann i 1852. Ullvarefabrikken ble da flyttet og bygget opp
igjen lenger oppe langs elven, der den ligger i dag. I denne tidlige tiden ble fabrikken rammet av mange
omfattende branner. Faren for brann resulterte i en tidlig etablering av brannvern. Brannhuset stod omtrent
der kulturhuset Sentrum står i dag.
Blindheimselva er selve utgangspunktet for etableringen av Arna fabrikker og dermed utviklingen av Ytre Arna
som industristed. Elvejuvet er et viktig kulturminne i seg selv. Elven og elvejuvet var også viktig før
industriutbyggingen da de ulike gårdene hadde kvernhusretter i Blindheimselva. I tilknytning til elvejuvet er
det bevart tekniske kulturminner i form av rester etter ulike demminger, rørgater og andre strukturer knyttet
til industriutbyggingen. Disse har alle kulturminneverdi.
I Spåkevatnets nordlige ende er det en demning, bygget i naturstein og med mørteltetting (Askeladden ID
249825). Demningen ble bygget i 1865 i forbindelse med fremveksten av tekstilindustrien i Ytre Arna. Da Arne
fabrikker ble etablert i 1846 ble vannkraften i Gaupåsvassdraget tatt i bruk for direktedrift av vasshjulene til
tekstilfabrikkene nederst i Blindheimselva i Ytre Arna. Demningen ved Spåkevatnet ligger utenfor det
kulturhistoriske landskapet i Ytre Arna som definert i denne utredningen, men har likevel en direkte
tilknytning til dette.
I tillegg til dammen i Spåkevatnet finnes bevarte dammer etter tekstilindustrien i Ytre Arna i
Hjortelandsstemma og Hetlebakkstemma. Det ble også bygget og bygget om demninger i forbindelse med
elektrifiseringen av industrien i Arna, blant annet i Gaupåsvatnet i 1934.
Et annet kulturminne i Ytre Arna, er kulturhuset «Sentrum» (Askeladden ID 220564). Bygningen, som ble bygd i
1946, var tidligere kantine og forsamlingshus for fabrikkene, men er nå kulturhus tilrettelagt for diverse
aktiviteter som dans, teater, musikk mm. Bygningen er tegnet av arkitekt Erlend Tryti, mens arkitekt Johan
Lindstrøm stod for interiøret.
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Figur 10-9. Kartutsnitt, delområde 4 – Arne Fabrikker, med registrerte kulturminner (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Verdivurdering
Kulturmiljøet Arne Fabrikker, med tilhørende kulturminner, utgjør den sentrale delen i det kulturhistoriske
landskapet delområde 3 – Ytre Arna, og har derfor fått samme verdi som dette.
På bakgrunn av delområde 4 – Arne Fabrikkers store nasjonale betydning, med et helhetlig bygningsmiljø som
inneholder bygninger med særlig stor kultur- og arkitekturhistorisk betydning, er det etter kriteriene i håndbok
V712 vurdert å ha svært stor verdi.
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Delområde 5 – Ytre Arna kirke

Registreringskategori: Annet kulturmiljø
Delområde 5 er et kulturmiljø bestående av Ytre Arna kirke, og er en del av det kulturhistoriske landskapet
delområde 3 – Ytre Arna. For en mer generell beskrivelse av kulturhistorien til tettstedet Ytre Arna, se kapittel
10.5.
Nyere tids kulturminner
Ytre Arna kirke er en listeført langkirke fra 1899 (Askeladden ID 85890). Byggverket er i tre og har 250 plasser.
Kirken er en kopi av Berger kirke fra 1895 i Svelvik i Vestfold. Kirkene har samme arkitekt, Schak Bull, og er fra
samme tidsperiode. Årsaken til at disse kirkene er like, har sin bakgrunn i industrihistorien til de to stedene.
Bygdene Ytre Arna og Berger ble endret til industristeder og ble begge bygget opp omkring tekstilindustrien.
Peter Jebsen stod for oppbygningen i Ytre Arna, mens broren Jürg Jebsen stod for oppbygningen i Berger
(Wikipedia).
Verdivurdering
Kulturmiljøet, som kun består av Ytre Arna kirke, har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi i seg selv, men har
også verdi som del av det kulturhistoriske landskapet i Ytre Arna, og industrihistorien knyttet til dette.
På denne bakgrunn, er det vurdert at den kulturhistoriske verdien til delområde 5 – Ytre Arna kirke er stor.
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Figur 10-10. Kartutsnitt, delområde 5 – Ytre Arna kirke (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Delområde 6 – Breisteinlid

Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Delområde 6 er et kulturmiljø bestående av det militærhistoriske anlegget i Breisteinslia, og er en del av det
kulturhistoriske landskapet delområde 3 – Ytre Arna. For en mer generell beskrivelse av kulturhistorien til
tettstedet Ytre Arna, se kapittel 10.4.
Nyere tids kulturminner
I Breisteinslia, like vest for Ytre Arna skole, og med utsikt over innseilingen til Arnavågen, finnes det
betongrester etter et tysk militæranlegg fra den annen verdenskrig. Det er ikke kjent hvilken type anlegg det
dreier seg om, men lokalisering og størrelse tyder på at det dreier seg om en form for observasjonspost. I
nærheten har det også vært tyske nærkampstillinger, i tillegg til en kontorbrakke og hestestall i Tuftadalen,
men om det fortsatt finnes bevarte rester etter disse er ikke kjent.
Også på Liafjellet, like vest for Arna Steinknuseverk, er det påvist krigsminner, blant annet flere oppmurte
nærkampstillinger. Disse kulturminnene ble registrert av Hordaland fylkeskommune i 2015 i forbindelse med
oppstart av en reguleringsplan (Hordaland fylkeskommune 2015).
Verdivurdering
Restene etter forsvarsverk og andre anlegg fra den annen verdenskrig har lenge vært en forsømt
kulturminnekategori her til lands, og mye har blitt fjernet eller ødelagt i løpet av de syttifem årene som har
gått siden krigen sluttet. I dag har man blitt mye mer bevisst denne typen kulturminner, og mange av
anleggene har blitt dokumentert og lagt inn i Riksantikvarens database Askeladden. Men de fleste av de
militærhistoriske anleggene fra andre verdenskrig har fremdeles ikke noe formelt vern, og militære bygninger
og konstruksjoner fjernes fortsatt.
På bakgrunn av de militærhistoriske anleggenes historiske og til dels arkitektoniske verdi, i tillegg til at de
ligger i et uforstyrret område i Ytre Arna, er delområde 6 – Breisteinlid vurdert å ha middels verdi.
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Figur 10-11. Kartutsnitt, delområde 6 – Breisteinlid (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Delområde 7 – Kvamme

Registreringskategori: Gårdsmiljø
Kvamme er en matrikkelgård i Arna, som ligger sørvest for Spåkevatnet. De to gårdene Nordre Kvamme (gnr.
303), og Indre Kvamme (gnr. 304), er begge delt i flere bruk. Bruk nr. 4 på Nordre Kvamme skal ha har tilhørt
samme slekt siden 1697, mens bruk nr. 2, 3, 4 på Indre Kvamme skal ha vært i samme slekts eie siden 1829.
Gårdsnavnet kommer av det norrøne hvammr, som betyr «kort dal».
Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner eller løsfunn fra Kvamme.
Potensialvurdering
Til tross for mangelen på forhistoriske gjenstandsfunn og kulturminner fra gården, er det likevel vurdert å
være stort potensial for å kunne finne spor etter forhistorisk bosetning og gårdsdrift på Kvamme.
Nyere tids kulturminner
Kvamme har ikke vært SEFRAK-registrert, så informasjon om eldre bygninger på gården kommer utelukkende
fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a). På Nordre Kvamme er mye av den registrerte bebyggelsen
relativt ung, med den eldste kjente bygningen fra 1904. Men det er viktig å være klar over at bygninger som er
gitt et bestemt byggeår i Norske Gardsbruk, kan være mye eldre. Mange eldre gårdshus har ofte en veldig
gammel kjerne (gjerne i laft), som så har vært påbygd seinere.
På bruk nr. 1 på Nordre Kvamme skal våningshuset være fra 1928, mens fjøset/driftsbygningen skal være bygd
i 1951. Videre er det på gnr. 303/3 et våningshus fra 1935 og en driftsbygning fra 1927. På gnr. 303/4 er
våningshuset fra 1904 og driftsbygningen fra 1959, i tillegg til at her skal være flere uthus fra 1930- og 40tallet. På gnr. 303/5 er våningshuset fra 1914, men det ble seinere ombygd i 1957. Fjøset på bruket er fra
1918.
Våningshuset på Indre Kvamme, gnr. 304/1, skal være bygd i 1921, mens fjøs og løe ble bygd i 1913. På det
samme bruket skal det også være et vognhus fra 1920. På gnr. 304/2, 3 og 4 er våningshuset fra 1873, mens
fjøs med løe er fra 1914. På gnr. 304/7 er både våningshuset og fjøs med løe fra ca. år 1900. På gnr. 304/8 er
det våningshus fra 1941 og fjøs fra 1914, i tillegg til uthus fra 1930- og 40-tallet.
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Figur 10-12. Kartutsnitt, delområde 7 – Kvamme (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-13. Kulturlandskap på Kvamme (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskap
Kvamsdalen er lite forstyrret av moderne byggeaktivitet, og bærer fortsatt preg av å være et jordbruksområde.
Kvamsvegen går langs vestsiden av dalen, fra nord-nordvest til sør-sørøst, og gårdsbrukene på Kvamme ligger
stort sett i nær tilknytning til denne. I skråningen østover fra veien og nede på dalbunnen, er det åpent og
velholdt kulturlandskap. Her er får synlige kulturspor, som steingarder og andre oppmuringer, men flere
steder er det åpne grøfter og kanaler. Ett av de få synlige sporene finnes på gnr. 303/3, i form av restene av en
uteflor eller høyløe.
Verdivurdering
Delområdet er et svært godt bevart kulturmiljø, med en del eldre gårdsbygninger og store områder med intakt
kulturlandskap. Her er få synlige kulturspor utenom tunområdene. Delområdet er enkelte steder noe
forstyrret av moderne bygninger. Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner fra Kvamme, men det er
sannsynlig at området har vært i bruk også i forhistorisk tid.
På bakgrunn av dette, er delområde 7 – Kvamme vurdert å ha stor verdi.
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10.10 Delområde 8 – Haugland
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Haugland (gnr. 305) er et gårdsbruk i Arna, sørvest for Gaupås, som angivelig skal ha tilhørt samme slekt siden
1780. Området er i dag preget av en blanding av eldre og nyere bebyggelse. Flere mindre bruk er utskilt fra
hovedbruket. Av disse har brukene Haugland og Botn bygninger av tidlig 1900-tallspreg, mens brukene
Ristangen og Svinhaug er dominert av mer moderne bygningsmasse.
Bruk nr. 6 (Botn) har historie tilbake til slutten av 1700-tallet og var en del av det såkalte «Baroniet» på
Haugland.
Gårdsnavnet Haugland er sammensatt av ordene Haug- og -land. Den opprinnelige formen av navnet antas å
være Haugaland eller Haugeland, og forklares med at det har vært gravhauger eller andre hauger på gården.
Navn med -land i endelsen antas å ha stamme fra jernalder.
Arkeologiske kulturminner
I gjenstandsregisteret for Bergen museum er det kun registrert ett arkeologisk funn fra Haugland. Dette er et
jernspyd, som ble funnet i 1853 i en gravhaug på bruket Dalen (bnr. 6) (B876). Spydet er datert til yngre
jernalder.

Figur 10-14. Driftsbygningen på Haugland, gnr. 305/13 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-15. Kartutsnitt, delområde 8 – Haugland (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Gårdsnavnet sammen med funnet av spydspissen fra yngre jernalder indikerer menneskelig aktivitet i
Hauglandsområdet i hvert fall så tidlig som jernalder, men det er ikke usannsynlig at her også kan ha vært
bosetning tidligere enn dette, selv om man ennå ikke har funnet spor etter dette.
Det er vurdert å være relativt stort potensial for å gjøre funn av arkeologiske kulturminner og kulturspor flere
steder på Haugland. Med en antatt bosetning i området fra i hvert fall jernalder, så vil man kunne forvente å
finne spor etter dette under dagens matjordlag. Dette kan være alt fra dyrkningslag, spor etter hus og
ildsteder, spor etter jernvinne og liknende.

Figur 10-16. Tunet på Haugland, gnr. 305/11 (Botn), med oppmurt bekkefar i forgrunnen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyere tids kulturminner
Ifølge Norske Gardsbruk, er både våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 1 fra 1912, mens det på bruk nr.
2 er et våningshus fra omkring år 1900 (Aasland & Strand 1964a). Driftsbygningen på bruket, som også var fra
omkring år 1900, ble revet en gang på 1980-1990-tallet, men grunnmuren er fortsatt bevart.
På bruk nr. 4 er våningshuset av ukjent alder, men det skal være gammelt, mens driftsbygningen skal være
bygd i 1925. På bruk nr. 5 er bygningene stort sett bygd i årene under og like etter den annen verdenskrig. På
bruk nr. 6 (Dalen) var det tidligere et våningshus fra ca. 1870, men dette er i dag erstattet av en nyere
enebolig. Driftsbygningen fra 1912 står fortsatt, men er til forfalls.
På bruk nr. 9 er våningshuset av ukjent alder, men det skal være gammelt. Det har seinere blitt påbygd, blant
annet i 1918. Driftsbygningen på bruket ble bygd i 1910. Både våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 10
ble bygd omkring år 1900.
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På bruk nr. 11 (Botn) er våningshuset fra 1900, mens driftsbygningen ble bygd i 1925. Våningshuset er
modernisert etter dagens standard, men har fått beholde elementer fra den tiden det ble bygget. Inne er det
lafta tømmeret tatt vare på og synlig i alle rom, og i andre etasje er en lafta vegg fra et enda eldre hus kommet
til nytte (Svein Sagstad 2019). Ute er det original gråsteinsmur som skulle verne mot vær og vind.
På bruk nr. 13 er våningshuset fra 1931, og driftsbygningen fra 1933.
Kulturlandskapet
Steinkonstruksjoner i landskapet er sentrale kulturhistoriske objekter på Haugland. Her er gamle bakkemurer,
og utmarken er omgitt av steingarder. På innmarken finner man gamle veiter som drenerer vannet. Bekken på
bruk nr. 6 er steinsatt over en lengde på 150 meter, og er nylig restaurert. Den er et godt synlig element på
innmarken på bruket.
Alderen til steingarder og andre murer er vanskelig å fastsette dersom man ikke har skriftlige kilder hvor dette
er oppgitt. Men ved å se på steingardenes plassering i forhold til dagens grenser, kan man få en indikasjon på
hvilke av disse murene som trolig er fra før eller etter utskiftingen på gården. Ved å se på kartet ovenfor (fig.
1-15), er det ikke usannsynlig at flere av steingardene på Haugland er bygd før utskiftingen på begynnelsen av
1900-tallet, da disse ikke følger noen av dagens grenser.
Spor etter tekniske kulturminner, som oppgangssag og kvernhus, finnes ved elveleiet.
Verdivurdering
Delområde 8 – Haugland er et gårdsmiljø der mange av de eldre kulturelementene fortsatt er bevart og synlige
i landskapet, slik som flere av gårdsbygningene fra tiden rundt utskiftingen, sammen med steingarder,
kvernhus, forskjellige murer, med mer.
Det er ikke kjent bevarte arkeologiske kulturminner i kulturmiljøet, men dette utelukker ikke at det kan finnes
slike her. Det er gjort et funn av et spyd fra yngre jernalder på Haugland, som indikerer den store tidsdybden i
kulturmiljøet her.
I deler av delområdet er det en del moderne bebyggelse, som til dels virker forstyrrende på helhetsinntrykket
av miljøet. Likevel er det så store deler av miljøet som fortsatt er bevart og uforstyrret, at delområdet fortsatt
har bevart en grad av autentisitet og lesbarhet. De bevarte kulturminnene har både lokal og regional verdi.
På bakgrunn av dette er det, utfra verdikriteriene i Håndbok V712, vurdert at delområde 8 – Haugland har
middels verdi.
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10.11 Delområde 9 – Gaupås
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gaupås (gnr. 306) er et gårdsbruk beliggende på sør- og sørvestsiden av Gaupåsvatnet. Gårdsnavnet er nokså
vanlig, og finnes på flere gårder rundt om i landet. Det har vært antatt at forstavelsen i navnet viser til dyret
Gaupe.
Gården er ikke av de eldste i området, og ble trolig ryddet en gang i løpet av middelalderen (Byantikvaren
2014b). Den ble liggende øde en periode etter pesten i 1349, fram til det på ny ble drift her fra omkring år
1590.
Gaupås var i middelalderen eid av Munkeliv kloster i Bergen, men ble etter reformasjonen overført til kongen.
Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner på Gaupås.
Potensialvurdering
Delområdet har et navn som tilsier at den ble tatt opp som gård relativt seint. Ut fra skriftlige kilder skal den
være fra middelalder, men dette utelukker ikke at det kan ha vært bosetning og/eller gårdsdrift her tidligere
enn dette. Topografisk sett er det ikke usannsynlig at det området som i dag utgjør Gaupås gård tidligere
kanskje var en del av Haugland, og ble drevet som en del av denne gården i jernalder eller tidligere.
Som for Haugland, er det derfor vurdert at det er et relativt stort potensial for å gjøre funn fra forhistorisk (og
for den saks skyld også historisk) tid flere steder på Gaupås. Funnpotensialet er trolig størst innenfor gårdens
kjerneområde på sørsiden av Gaupåsvatnet.
Nyere tids kulturminner
I følge Norske Gårdsbruk var opprinnelig både våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 1 bygd i 1914, men
i dag er det kun våningshuset som fortsatt står (Aasland & Strand 1964a). Grunnmuren til driftsbygningen er
bevart.
På bruk nr. 2 stod det fram til ca. 1990 et våningshus fra 1880, men i dag står det et uthus på tomten.
Driftsbygningen på bruket skal være fra 1897, men den er i dag påbygd og endret, og det er usikkert om det er
noe bevart av den eldre bygningen. Det var i dette området at fellestunet på Gaupås lå før utskiftingen.
På bruk nr. 3 er det et våningshus fra 1895 og et fjøs fra 1922. Våningshuset på bruk nr. 10 er bygd i 1912.
Kulturlandskapet
Store deler av det arealet som er inkludert i delområdet på Gaupås, består av åpent kulturlandskap. Her er få
steingarder, men det finnes noen oppe på selve Gaupåsen. Derimot finnes det en del bevarte bakkemurer i
området bak bruk nr. 2 og 3, langs den sørlige og østlige delen av Kistehaugen.
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Figur 10-17. Kartutsnitt, delområde 9 – Gaupås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-18. Oversikt over Gaupås (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Verdivurdering
Innenfor delområdet er flere av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Miljøet er til
en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse.
På bakgrunn av dette er det, utfra verdikriteriene i Håndbok V712, vurdert at delområde 9 – Gaupås har
middels verdi.
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10.12 Delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås
Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Lyskasterbatteriet ligger på toppen av Gaupåsen, delt mellom Gaupås bruk nr. 1 og bruk nr. 2. Det er tilkomst
til kulturmiljøet på flere mulige måter: det går en eldre gårdsvei opp fra tunet på bruk nr. 2, og nordvestover
langs Gaupåsens «rygg» og frem til det militærhistoriske anlegget. Ellers går det sti opp fra bruk nr. 1 og
nordover til anlegget. En tredje mulighet for å komme seg frem til lyskasterbatteriet, er å gå opp og i retning
sørover fra nordenden av grusveien som går langs vestsiden av Gaupåsvatnet. Dette er trolig den veien som
ble benyttet av de tyske soldatene som var stasjonert på batteriet.
Arkeologiske kulturminner
Ingen kjent innenfor delområdet.
Potensialvurdering
Lite potensial for funn av arkeologiske kulturminner i dette området.

Figur 10-19. Fra Lyskasterbatteriet på Gaupåsen (Askeladden ID 212687) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-20. Kartutsnitt, delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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28.05.2020
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Figur 10-21. Grunnmur til forlegningsbarakke (venstre) og dekningsrom i betong (høyre) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyere tids kulturminner
Krigsminnet på toppen av Gaupåsen består av restene av et lyskasterbatteri fra den annen verdenskrig, med
tilhørende bygninger og forsvarsverk (Askeladden ID 212687). Batteriet gikk under navnet Batterie
Leuchtgruppe 11 Klubben, og tilhørte den tyske Marine-Flak-Abteilung 802/9.
Restene av anlegget er overgrodd, og lyskasterbrønnen, som er bygd i sementert naturstein, er delvis falt
sammen. Omkring 35 meter nordøst for lyskasterbrønnen lokaliseres brønnen for den optiske
avstandsmåleren, bygd i murt naturstein Også denne er delvis falt sammen. Videre kan man 25 meter vest for
denne se den sirkelrunde betongplattformen for lytteapparatet. Plattformen er fremdeles i god stand, og
fortsatt er diverse stålkomponenter for apparatet på plass. På plattformens nordre del er det påbygd en
skytestilling i tørrmur, som i dag delvis har falt sammen.
Omtrent 15 meter sørvest for lyskasterbrønnen ligger den overgrodde grunnmuren etter forlegningsbarakken,
med påbygd dekningsrom i betong. Barakkens grunnmur måler ca. 13 x 8 meter. Få meter nord for
grunnmuren finnes betongsålen fra strømforsyningsaggregatet.
Ellers ligger det ca. 70 meter sørøst for grunnmuren til barakken en brønn for vann, bygd i betong og i god
stand. Brønnen måler ca. 12 x 6 meter.
Hele anlegget er omgitt av seks nærforsvars skytestillinger, fem av dem bygd i tørrmur, mens den sjette er
sprengt ut i fjell, med tilsvarende løpegrav.
I tillegg til selve anlegget på toppen av Gaupåsen, finnes det også en tilkomstvei på vestsiden av Gaupåsvatnet.
Helt i nord er det sprengt ut en oppstillingsplass for (sannsynligvis) militære kjøretøy. Like vest for denne
tilkomstveien, og like nord for tunet på bruk nr. 2, er det sprengt ut en liten «hule» i berget. Den er ikke
spesielt dyp, og det er vanskelig å se hvilken funksjon den kan ha hatt. Sannsynligvis er det et påbegynt
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prosjekt, som aldri ble fullført. Tyske anlegg fra den annen verdenskrig hadde ofte slike ammunisjonslagre
eller tilfluktsrom utsprengt i berg, og det var kanskje planlagt å lage noe tilsvarende her på Gaupås.
Kulturlandskapet
I området rundt lyskasterbatteriet er det flere steder med åpen beitemark, og flere steder er det også bevart
lange strekninger med steingarder. Dette kulturlandskapet har ingenting med selve krigsminnet å gjøre, men
er likevel en viktig del av omgivelsene til dette.
Verdivurdering
Delområdet består av et større militærhistorisk anlegg fra den annen verdenskrig. Miljøet er ikke forstyrret av
moderne bebyggelse, og fremstår som svært autentisk.
På bakgrunn av dette er det vurdert at delområde 10 – Lyskasterbatteri Gaupås har middels verdi.
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10.13 Delområde 11 – Blindheim
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Blindheim (eller Blinde) (gnr. 204) er et gårdsbruk i Blindheimsdalen, som er en del av Åsane bydel. Gården
ligger sentralt plassert på en høyde sentralt i dalføret, mellom dagens E16 og Blindheimveien, som er
gjennomfartsårer fra ulike tidsperioder.
Blindheim er den eneste av gårdene i Åsane som tilhører til navneklassen –heim. Endelsen -heim i gårdsnavnet
kommer av det norrøne heimr, som betyr «bolig». Forstavelsen Blind- kommer trolig av blindr, som betyr
«blind», «usynlig» eller «bortgjemt». Dette kan kanskje spille på at gården Blindheim ligger litt bortgjemt til
her i Blindheimsdalen. Det antas at heim-gårdene ble tatt opp allerede i romertid, noe som trolig også er
tilfelle for Blindheim i Åsane.
I middelalderen var det Munkeliv kloster i Bergen som eide gården. Etter reformasjonen ble eiendommene til
Munkeliv kloster overført til den lutherske biskopen. I tiden da Norge var i union med Danmark, ble Blindheim
gitt til danske adelsmenn. Leilendingene på Blindheim fikk kjøpe brukene sine i 1772, og ble fra da av
selveiere.
Arkeologiske kulturminner
Til tross for at gårdsnavnet tyder på at gården kanskje ble tatt opp allerede så tidlig som i romertiden, er det
ikke registrert førreformatoriske kulturminner eller løsfunn fra området.
På flaten sør for elven som renner fra Kråvatnet til Kalsåsvatnet (gnr. 204/5) finnes det en stående stein, som
kan minne om en bautastein. Om dette er en bautastein, en grensestein eller en stein som er flyttet til stedet
og reist opp der i nyere tid, er vanskelig å si noe om uten nærmere undersøkelser. På den samme flaten, men
noe lenger nedstrøms, er det en sirkelrund forhøyning med grop i midten. Dette kan være rest av en kullgrop,
eller eventuelt en lav gravhaug. Også dette mulige kulturminnet bør undersøkes nærmere.

Figur 10-22. Mulig grensestein (eller bauta?) (venstre) og mulig gravhaug/kullgrop (høyre) på Blindheim (gnr. 204/5) (Foto: Atle
Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-23. Kartutsnitt, delområde 11 – Blindheim (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Både gårdsnavnet og områdets topografi tilsier at det her i Blindheimsdalen er stort potensial for å gjøre funn
av forhistoriske (og for den saks skyld, også historiske) kulturminner. Mulig bautastein og gravhaug/kullgrop,
nevnt ovenfor, gir også en indikasjon på at det på Blindheim bør forventes at det blir gjort funn i forbindelse
med en arkeologisk undersøkelse her.
Nyere tids kulturminner
På jordskiftekartet fra 1878 er Blindheimveien markert sammen med et klyngetun der bruk nr. 1, 5 og 6 ligger i
dag, i tillegg til flere mindre hus (husmannsplasser) og en rekke steingarder i den omkringliggende
beitemarken i grenseskillet mot utmarken. Bebyggelsen på Blindheim utgjør i dag en blanding av eldre og
nyere bygninger, fordelt på fire utskilte plasser. Den eldste bygningsmassen er trolig fra 1880-årene, blant
annet er det en bygning med brakekledning, som representerer en byggeskikk fra slutten av 1800-tallet, som
var typisk for Hordaland.
Heller ikke bygningene på Blindheim har blitt SEFRAK-registrert, så den følgende beskrivelse av den eldre
bygningsmassen her, er hentet fra Norske Gardsbruk (Aasland og Strand 1964b). Dateringene i dette verket
kan, som tidligere nevnt, være en del unøyaktige eller mangelfulle. Men man får uansett en indikasjon på hva
som finnes av eldre bygninger i området. Opplysninger om bygningene på bruk nr. 7 er gitt av grunneier.
På bruk nr. 1 er våningshuset fra 1890 bevart, mens den gamle driftsbygningen fra 1864 er revet. På bruk nr. 3
er det et gammelt våningshus av ukjent alder, men det ble påbygd i 1923 og er nok derfor en del eldre enn
dette. Driftsbygningen på det samme bruket er fra 1938 og siloen fra 1950. På bruk nr. 5 og 10 er våningshuset
fra 1920, driftsbygningen skal være «gammel», og ble påbygd i 1956. Redskapshuset er fra 1885, men ble
seinere ombygd i 1954.

Figur 10-24. Kulturlandskap i Blindheimsdalen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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På bruk nr. 6 er våningshuset fra 1934 og driftsbygningen fra 1951. På bruk nr. 7 skal våningshuset være fra
1918, men det er mye ombygd. Den eldste delen av driftsbygningen er grindbygd, og skal være fra ca. 1870. På
bruk nr. 8 er det et våningshus fra 1880, driftsbygning fra 1960 (men kanskje med en eldre kjerne) og
hønsehus fra 1956.
På bruk nr. 9 var det i sin tid et våningshus fra 1870 og en driftsbygning fra 1860, men begge disse bygningene
er trolig revet i dag. Hele tunet ble flyttet et stykke mot sør og sørvest i 1970-80-årene, på grunn av bygging av
E16 gjennom Blindheimsdalen.
Kulturlandskapet
Blindheim er en gård der det fortsatt drives med jordbruk. På flatene i Blindheimsdalen er det åpne og
velholdte flater med slåttemark, mens det i dalsidene er beitemark opp til grensen mot utmarken. Det er
fremdeles bevart lange, sammenhengende rester etter steingarder, i tillegg til ruiner etter smaleflor, høyløer
og husmannsplasser flere steder i den omkringliggende beitemarken.
Verdivurdering
På Blindheim er svært mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Her er
mange eldre gårdsbygninger, der den gamle tunstrukturen er beholdt. I tillegg er kulturlandskapet i
Blindheimsdalen godt bevart, med lange sammenhengende steingarder mellom innmark og utmark.
Kulturmiljøet med det tilhørende kulturlandskapet på Blindheim er i liten grad forstyrret av moderne
bebyggelse, og har beholdt en stor grad av sin autentisitet. Dagens E16 går igjennom området, og er et
forstyrrende element på Blindheim.
Delområde 11 – Blindheim er etter en helhetsvurdering av de eksisterende kulturminnene i samspillet med
kulturlandskapet her vurdert å ha stor verdi.
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10.14 Delområde 12 – Birkeland
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Innmarken og tunområdet på Birkeland (gnr. 203) ligger på flaten sørøst for Vågsbotn. Gården disponerte i
tillegg store utmarksområder ved sørenden av Langavatnet og Vågsbotn. Store deler av dette området er i dag
nedbygd.
Gårdsnavnet Birkeland er satt sammen av forstavelsen Birk-, som i bjørk, noe som tyder på at området
opprinnelig har vært preget av bjørkeskog. Endelsen -land betyr noe slik som: «et område som egner seg for
jordbruk». Både ut fra kunnskapen om en gravhaug på Birkeland (se nedenfor) og ut fra gårdsnavnet, så er det
stor sannsynlighet for det har vært bosetning her i hvert fall fra romertid/folkevandringstid (Fyllingsnes
2007:247).
I middelalderen var det Munkeliv kloster i Bergen som eide gården. Etter reformasjonen i 1537 ble
Munkelivgodset lagt under den første lutherske biskopen i Bergen, og etter 1557 ble råderetten over
eiendommene gitt til danske adelsmenn. I 1726 fikk leilendingene på Birkeland kjøpe brukene sine, og bli
selveiere.
Arkeologiske kulturminner
Ut fra opplysninger fra 1870 skal det ha vært en gravhaug på innmarken på Birkeland, om lag 700-800 skritt
vest for tunet (Ab. 1869). Det finnes ingen spor etter haugen i dag.
Potensialvurdering
Som på Blindheim, gir både gårdsnavnet og områdets topografi en indikasjon på at det er et forholdsvis stort
potensial for å gjøre funn av forhistoriske kulturminner på Birkeland. Det lå tidligere en gravhaug på
innmarken her, og det er ikke usannsynlig at det har lagt flere slike gravminner på Birkeland, men som aldri
har blitt dokumentert. Spor etter disse kan fremdeles finnes i undergrunnen her, sammen med eventuelle
bosetningsspor og forskjellige andre aktivitetsspor.
Nyere tids kulturminner
Som for de andre gårdene i området, er heller ikke Birkeland SEFRAK-registrert, så kunnskap om nyere tids
kulturminner må hentes fra andre kilder. Den viktigste blir nok en gang Norske Gardsbruk (Aasland & Strand
1964b), men også Byantikvarens kulturminnegrunnlag (2014b), så vel som andre kilder, har blitt benyttet.
På jordskiftekart fra 1875 framgår det at gården på den tiden utgjorde et klyngetun omkranset av minst åtte
bygninger, noe som var den vanlige bosetningsstrukturen på Vestlandet før utskiftingen. På bruk nr. 1 var det
tidligere et våningshus fra 1760, som seinere hadde blitt ombygd i 1877. Den gamle driftsbygningen på bruket
var fra omkring 1800, og også denne bygningen ble ombygd i 1877. I dag er begge disse to bygningene revet.
På bruk nr. 2 er våningshuset bygd i 1870 , mens driftsbygningen er fra 1936. Begge disse bygningene er
fortsatt intakte. På bruk nr. 3 er det et våningshus fra 1903 i tillegg til en driftsbygning fra 1948. Våningshuset
står til forfalls. Like sør for våningshuset er det bevart grunnmur etter en eldre driftsbygning. På bruk nr. 5 var
det tidligere et våningshus fra ca. 1850 og en driftsbygning fra 1947. Begge bygningene er revet.
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Figur 10-25. Kartutsnitt, delområde 12 – Birkeland (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-26. Det gamle våningshuset på Birkeland, gnr. 203/3 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Figur 10-27. Utsikt mot det sentrale tunområdet på Birkeland. Bruk nr. 2 fremst i bildet, mens bruk nr. 1 og nr. 3 ligger like bak
dette (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet
Tunområdet på Birkeland, med tilhørende innmark, er relativt lite i utstrekning, og ligger på flaten sør for Eikås
og Vågsbotn. Dagens E16 går igjennom vestsiden av området, men størsteparten av innmarken er fortsatt
intakt. Som vi kan se av registreringskartet (fig. 10-25), er det bevart en stor del av gamle kulturelementer,
som steingarder og bakkemurer.
Verdivurdering
Innenfor delområdet er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Tunstrukturen er delvis bevart ved at enkelte av de gamle husene står, men det er i dag flere nyere bolighus,
driftsbygninger og veier rundt det opprinnelige klyngetunet. Dagens E16 går igjennom området.
Delområde 12 – Birkeland er vurdert å ha middels verdi.
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10.15 Delområde 13 – Eikås
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gården Eikås (gnr. 202) strekker seg fra Haukåsvatnet og Langavatnet i nordvest til Vardbotn og
Birkelandsstemma i øst. Innmark og tun ligger langs gårdsvegen som går opp til Eikås fra Steinestøvegen. Vest
for Steinestøvegen er det også noe innmark. Terrenget på Eikås er kupert og dels brattlendt. Selve Eikåsen er
ca. 175 meter høy.
Gårdsnavnet er satt sammen av treslaget eik og endingen -ås. Dette kommer trolig av at området tidligere har
hatt mye eikeskog (Byantikvaren 2014b).
Haukås er den største og trolig også eldste gården i dette området, og det er mulig at Eikås har blitt skilt ut fra
Haukås, kanskje så tidlig som i romertid/folkevandringstid (Fyllingsnes 2007:255). Ved utgangen av
middelalderen var det Jonsklosteret i Bergen som eide gården. Etter reformasjonen i 1537 fordelte kongen
gårdene i området ut til danske adelsmenn. I 1724 fikk leilendingene kjøpe brukene sine, og ble da selveiere.
Det gamle klyngetunet på Eikås lå før utskiftingen der bruk nr. 3 (og nr. 55) ligger i dag.
Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent førreformatoriske kulturminner fra gården.

Figur 10-28. Utsikt over Eikås, gnr. 202/6, mot krysset i Vågsbotn (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-29. Kartutsnitt, delområde 13 – Eikås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Med bakgrunn i tanken om at Eikås kanskje kan ha blitt utskilt fra Haukås så tidlig som i romertid eller
folkevandringstid, vil man kunne forvente at det finnes bevarte spor etter menneskelig aktivitet på gården.
Det har ikke blitt funnet forhistoriske kulturminner på Eikås tidligere, men dette utelukker ikke at slike
kulturminner kan finnes her.
Nyere tids kulturminner
Som for de fleste andre gårdene i planområdet, så er heller ikke Eikås SEFRAK-registrert. Informasjon om de
eldre bygningene her er hentet fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b) og fra Byantikvarens
kulturminnegrunnlag for E16 Arna – Vågsbotn (2014b).
På bruk nr. 1 er både våningshuset og driftsbygningen fra 1930. På tunet til bruk nr. 2 står fremdeles
våningshuset som trolig er fra 1930-årene, men som kan ha eldre bygningselement. Norske Gardsbruk oppgir
byggeåret til våningshuset til 1938, mens driftsbygningen skal være fra 1927. Bygningene er fremdeles i bruk
og tunstrukturen er bevart. Ellers er det en del yngre uthus og andre bygninger i tunet.
Det er bevart en eldre driftsbygning på bruk nr. 3 av usikker alder, men den er trolig fra begynnelsen av 1900tallet. Like før man kommer inn på tunet til bruk nr. 3, og på hver sin side av veien, er det bevart to
grunnmurer. Ut fra utskiftingskartet til Eikås fra 1929, ser man at dette sannsynligvis er restene etter andre
bygninger som tidligere lå i klyngetunet her, men som ble flyttet etter utskiftningen.
På bruk nr. 5 og 9 (Vågsbotn) er både våningshus og driftsbygning fra 1935. Videre er det på bruk nr. 6
våningshus og driftsbygning fra omkring 1932.

Figur 10-30. Kulturlandskap på Eikås, med tunet på bruk nr. 8 i bakgrunnen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet
Til tross for Eikås sin nærhet til E16 og E39, og kryssområdet i Vågsbotn, er store deler av kulturlandskapet på
gården intakt. Spesielt er dette tilfelle på vest- og sørsiden av Eikåsen, hvor det fortsatt er bevart større
områder med åpen slåttemark og beitemark. I det samme området finnes det lange, sammenhengende
steingarder, i tillegg til forskjellige oppmuringer og bakkemurer.
Verdivurdering
Gården Eikås har blitt mye forstyrret av veibygging i Åsane, blant annet av det store kryssområdet i Vågsbotn,
som er plassert på gårdens grunn. Men den mest sentrale delen av gården Eikås ligger på selve Eikåsen, og har
slik unngått mye av utbyggingen som har skjedd andre steder i området. Det eldste tunområdet er fremdeles
bevart, i tillegg til flere av de andre tunene på vest- og sørsiden av Eikåsen.
Innenfor delområdet er mange eldre kulturelement bevart og fortsatt synlige i landskapet. Her er det flere
eldre gårdsbygninger som er datert til begynnelsen av 1900-tallet, men som trolig har eldre bygningsdeler
bevart. Den vestlige delen av delområdet er til en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse og infrastruktur,
deriblant dagens E16, som går igjennom området.
Delområde 13 – Eikås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.
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10.16 Delområde 14 – Brurås
Registreringskategori: Gårdsmiljø
I utstrekning hører Brurås (gnr. 200) hjemme blant de minste gårdene i Åsane, og hører derfor trolig ikke blant
de eldste gårdene i området. Det er rimelig å anta at Brurås ble skilt ut fra gården Haukås, gjerne en gang i
løpet av yngre jernalder. Det er usikkert hva gårdsnavnet kommer fra, men det har blant annet vært foreslått
at det kanskje kommer av at man måtte krysse Haukåselva på en bro for å komme til gården (fra Haukås).
Gården lå øde etter Svartedauden, og området ble trolig brukt som beite i denne ødeperioden. Brurås ble først
bosatt igjen i siste halvdel av 1500-tallet. Brurås tilhørte Nonneseter kloster i Bergen i store deler av
middelalderen.
Innmark og tun ligger i den nordvestlige delen av gårdsområdet. Det skal ikke ha blitt gjennomført utskiftning
av innmarken på Brurås da dette ikke var nødvendig.
Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner fra Brurås.

Figur 10-31. Kulturlandskap på Brurås (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-32. Kartutsnitt, delområde 14 – Brurås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-33. Våningshuset på Brurås, gnr. 200/1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Potensialvurdering
Med tanke på gårdens geografiske utstrekning og de topografiske forhold der den ligger, sammen med det
faktum at det ikke er kjent arkeologiske kulturminner fra Brurås fra før, så er potensialet for å gjøre
forhistoriske funn her vurdert å være relativt lite. Det kan selvsagt være spor etter bosetning og andre
aktiviteter her og der, men i det store og hele, er funnpotensialet vurdert å være begrenset.
Nyere tids kulturminner
Som for de fleste andre gårdene i planområdet, så er heller ikke Brurås SEFRAK-registrert. Informasjon om de
eldre bygningene her er hentet fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b) og fra Byantikvarens
kulturminnegrunnlag for Kommunedelplan Åsane - Haukås (2013).
På bruk nr. 1 er våningshuset fra 1916, mens fjøs og løe er fra 1907. På bruk nr. 2 (nå bruk nr. 22) er
våningshuset fra 1913. Driftsbygningen var fra 1906, men er i dag revet (deler av grunnmuren er fortsatt
bevart).
På bruk nr. 3 (nå bruk nr. 24) er det et eldre våningshus av ukjent alder. Videre er det et bolighus på bruk nr. 5
som er fra en tidlig del av 1900-tallet. Det samme er tilfelle på bruk nr. 7, der det er et eldre bolighus av ukjent
alder.
Kulturlandskapet
Det sentrale gårdsområdet på Brurås ligger på selve Bruråsen, hvor bebyggelsen er samlet i flere mindre tun
med kulturlandskap rundt. Det er rester etter kverner i Haukåselva, i tillegg til steingarder, oppmurte veifar og
bakkemurer flere steder.
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Det bør også nevnes at det på Brurås er krigsminner i form av utsprengte lommer i fjellet, som ble benyttet til
å skjerme hester og kanonvogner ved øvelsesskyting. Det er dessuten en bunker i utmarken til Brurås (bruk nr.
2), i nærheten av bunkere på Eikås. Disse kulturminnene er ikke en del av delområde 14.
Verdivurdering
Innenfor delområdet på Brurås er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Her er flere eldre gårdsbygninger, men ingen registrerte bygninger som er eldre enn begynnelsen av 1900tallet. Men det er ikke usannsynlig at det kan være deler av bygninger på Brurås, som er eldre enn det som er
registrert i Norske Gardsbruk.
Delområdet er ikke spesielt stort, men det er likevel bevart en hel del steingarder i innmarken her, som er med
på å gi det sin kulturhistoriske verdi.
Kulturmiljøet på Brurås er til en viss grad forstyrret av moderne bebyggelse, og er i tillegg omgitt av store
industriområder. Likevel har miljøet klart å beholde en viss kulturhistorisk verdi.
Delområde 14 – Brurås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.
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10.17 Delområde 15 – Haukås
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Haukås (gnr. 199) strekker seg fra Haukåsvatnet til Sørfjorden, og er i utstrekning en av de største gårdene i
Åsane. En del av de mindre gårdene i området er trolig skilt ut fra Haukås, som for eksempel Breistein, Brurås,
Eikås og Teigland.
Det har vært foreslått at gardsnavnet kan forklares ved at førsteleddet i navnet kommer av elvenavnet
Haukåselva, men mest sannsynlig viser det nok til at det har vært hauk i åsen som ligger bak og øst for gården.
Arkeologiske kulturminner
Det er tidligere gjort et funn av en jernøks fra yngre jernalder på Haukås (B4583), men det er usikkert akkurat
hvor på Haukås denne øksen ble funnet. Det er også funnet en annen øks på Haukås (B7515). Denne øksen,
som er fra vikingtid, ble funnet på bruk nr. 1, under en heller ca. 12-15 meter fra Haukåsvannet, og en halv
meter nede i jorden. Det har seinere vært dyrket under denne helleren uten at det har kommet frem flere
funn herfra.
På Haukås skal det tidligere også ha vært en mulig gravhaug, omtalt lokalt som «Kjemphågjen». Haugen er
vekke i dag, og steinene i den skal ha vært brukt til veibygging.
På Haukås skal det i tillegg ha vært funnet flintøkser og flintspyd. Disse gjenstandene skal ha blitt sendt inn til
Universitetet i Oslo omkring år 1870. I 1969 forsøkte Per Fett ved Historisk museum i Bergen å spore opp
gjenstandene, men uten å lykkes (dok. nr. 031482-031484, Topografisk arkiv, Bergen museum).
Det er ellers gjort funn av et skiferbryne (B6148) og en skjeggøks fra middelalder på Haukås (BRM997/1), uten
at funnomstendighetene for noen av disse funnene er nærmere beskrevet.
På Haukåsmyrane (gnr. 199/10) ble det funnet tjueen klumper slagg i forbindelse med reguleringsplan for
«Haukås våtmarkspark», men dette funnstedet ligger innenfor delområde 17, og vil bli nærmere beskrevet i
forbindelse med dette.
På Hylkjeneset, som blant annet tilhører utmarken til Haukås, har det blitt påvist flere automatisk fredete
lokaliteter (Askeladden ID 138438, 138450 og 138458). Disse ligger alle utenfor delområde 15.

Figur 10-34. Jernøks funnet på Haukås (B4583) (Foto: Bergen Museum ©).
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Figur 10-35. Kartutsnitt, delområde 15 – Haukås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Haukås er en av de større og mer sentrale av gårdene i Åsane, og har hatt bosetning langt tilbake i tid. Ut fra
de arkeologiske funnene, vet vi at det i hvert fall var bosetning her i jernalderen. Men funn av flintøkser og
flintspyd tyder på at det også må ha vært menneskelig aktivitet her i steinalder. På bakgrunn av dette, er det
vurdert at det er et stort funnpotensial på Haukås, da spesielt i nærheten av de gamle tunområdene.
Nyere tids kulturminner
Som tidligere nevnt, så er det kun for et fåtall av gårdene i planområdet at det har vært gjennomført SEFRAKregistreringer. Informasjon om de eldre bygningene på Haukås er i hovedsak hentet fra Norske Gardsbruk
(Aasland & Strand 1964b), men med tilleggsinformasjon hentet fra Byantikvarens kulturminnegrunnlag for
Kommunedelplan Åsane - Haukås (2013).
Ut fra skiftekartet for innmarken på Haukås, kan man se at det gamle klyngetunet på gården tidligere lå der
brukene nr. 2, 76, 87, 169 og 200 ligger i dag. Det finnes ingen bevarte stående bygninger fra klyngetunet, men
det står igjen en rest av en gammel steingard som trolig er fra tiden like etter utskiftingen. Utskiftingen av
innmarken på Haukås ble gjennomført i 1890-årene og omkring 1910.
På bruk nr. 1 skal våningshuset være fra 1914, mens løe og fjøs ble bygd i 1906. På bruk nr. 4 er våningshuset
fra 1889, og løe og fjøs fra 1897. På bruk nr. 6 er våningshuset fra 1898 og driftsbygningen fra 1956. Videre er
det på bruk nr. 7 et våningshus fra 1882, og en driftsbygning, som tydeligvis var på- og ombygd i flere
omganger, fra 1890, 1946 og 1960.

Figur 10-36. Tunet på Haukås, gnr. 199/1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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På bruk nr. 8 er våningshuset og driftsbygningen flyttet, og seinere gjenoppbygd i 1771 og 1898. På bruk nr. 9
er det et våningshus fra 1907 og en driftsbygning fra 1925. På bruk nr. 10 er våningshuset fra 1909, og
driftsbygningen fra 1954 (NB: dette ligger inne på delområde 17 – Haukåsmyrane). På det samme bruket var
det tidligere også et internat, men dette brant ned i 1960. Til sist er det på bruk nr. 12 våningshus fra 1940 og
stove fra 1820, i tillegg til flere yngre bygninger.
Kulturlandskapet
Gården Haukås er som nevnt en av de største gårdene i Åsane, og strekker seg fra Haukåsvatnet i vest og helt
til Sørfjorden i øst. Store deler av utmarken på østsiden av dagens E39 er nedbygd, og her finnes blant annet
Bergen kretsfengsel, travparken, Vestlandsheimen og forskjellig industri. Innmarken, som i hovedsak ligger
vest for E39, er derimot mye mer intakt. Her er den eldre tunstrukturen bevart, omgitt av åpent og velholdt
kulturlandskap.
Det har vært to kverner på gården. Disse har lagt ved Kvernhusplassen ved Haukåsvassdraget, mellom E39 og
Bergen travpark. Gården har også hatt egen smie, som stod på Smihaugen i nærheten av gamletunet.
Steingarder, oppmurte veifar og oppmurte bakkemurer finnes flere steder i kulturlandskapet på Haukås.
Verdivurdering
Delområde 15 består av den bevarte delen av innmarken på Haukås, med kulturlandskapet her og den
tilhørende gårdsbebyggelsen.
Området er relativt stort og ensartet, og ligger noe skjermet i forhold til dagens E39 og bebyggelsen langs
denne. Innenfor delområdet er mange av de eldre kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet.
Miljøet er noe forstyrret av moderne bebyggelse.
Delområde 15 – Haukås er på bakgrunn av dette vurdert å ha middels verdi.
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10.18 Delområde 16 – Forlegning Haukås
Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Delområdet består av restene av et tysk forlegningsområde, beliggende på Haukås (gnr. 199/220), på flaten
avgrenset av E39 i vest, Breisteinsvegen i nord, og Travparkvegen og Haukåsvassdraget i øst (Askeladden ID
213067). Mot sør avgrenses delområdet av en industritomt. I tillegg var bolighuset på gnr. 199/71 i bruk som
offisersbolig, mens Haukås (gamle) skole, musikkhuset, bedehuset og pensjonatet på bruk nr. 10 var
innlemmet i forlegningen på forskjellig vis.
Arkeologiske kulturminner
Det kjennes ikke til arkeologiske kulturminner innenfor delområdet.
Potensialvurdering
Området er svært forstyrret av aktiviteten som foregikk her i løpet av den annen verdenskrig, så her er nok
ikke potensial for å finne arkeologiske kulturminner. Men området er likevel interessant, da det nok fremdeles
kan være bevart spor etter den tyske forlegningen som lå her. Mye av denne ble ødelagt etter krigen, men her
kan nok fremdeles være igjen bygningsrester og andre strukturer. Området er i dag svært overgrodd, og
vanskelig å få inntrykk av.

Figur 10-37. Bolighus på gnr. 199/71, brukt som offisersbolig under den annen verdenskrig (Foto: Atle Jenssen, Statens
vegvesen).

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

Figur 10-38. Kartutsnitt, delområde 16 – Forlegning Haukås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Nyere tids kulturminner
Ifølge norske og allierte etterretningsoversikter var forlegningen på Haukås en av to sentralforlegninger i
Åsane (Aasane Riegel Ost), og ifølge samme kilde bestod leiren av ti barakker med kapasitet på ca. 400 mann.
Forlegningen var innrettet for en mobil feltartilleriavdeling, som ved behov kunne rykke ut til flere på forhånd
klargjorte, men ikke besatte stillinger.
Leiren ble påbegynt i august/september 1940 og var i bruk til senhøsten/vinteren 1944/45. Da ble de som var
forlagt der sendt ut av Norge og leiren ble overflødig (informasjon fra Paul Sedal).
Restene av krigsminnet strekker seg over et område på ca. 70 x 300 meter, fra Breisteinveien i nord og
sørover. Innenfor forlegningsområdet finnes det blant annet to bunkere, den ene måler ca. 4 x 20 meter, den
andre ca. 4 x 8 meter, begge med to adkomståpninger. Bunkerne har sannsynligvis vært benyttet for å lagre
ammunisjon, eventuelt også som forsvarsverk.
Videre finnes rester av grunnmurer og en uidentifisert liten betongbygning hvor taket har rast ned. Området
er i dag svært overgrodd, men tydelig planert, og restene av et leirgatesystem er fremdeles synlig.
I tillegg til selve forlegningsområdet, ble også flere privatboliger og andre bygninger i området rundt rekvirert,
blant annet bedehuset, Haukås gamle skole og Haukås Musikkhus. Sistnevnte ble reist på dugnad, og i 1923
sto det ferdig. Huset var bygd som øvingslokale til musikklaget, men ettersom det var mangel på lokaler i
distriktet ble det allerede fra det første året leid ut til ungdomslag, kvinneforening og misjonslag. I 1938 frem
til 1940 ble huset brukt som skolestue i påvente av at ny skole på Haukås skulle bli ferdig. Den nye skolen sto
ferdig i april 1940, samtidig som den tyske okkupasjonen. Tyskerne rekvirerte både den nye skolen og
Musikkhuset. Mens skolens gymsal ble stall, brukte de Musikkhuset til høylager.

Figur 10-39. Under oppføringen av forlegningen på Haukås. Barakke under oppføring til venstre i bildet, mens ferdigstilte
barakker, i tillegg til pensjonatet på Haukås, kan sees i bakgrunnen (Foto: ukjent).
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Kulturlandskapet
Et militærhistorisk «landskap», men til dels ødelagt og svært overgrodd.
Verdivurdering
Delområdet består av restene etter en tysk forlegning fra den annen verdenskrig. Mye av anlegget er fjernet,
men det er fortsatt bevart enkelte bunkere, i tillegg til det private bolighuset som ble benyttet som
offisersbolig. Også bedehuset her ble benyttet som del av forlegningen, og denne bygningen eksisterer fortsatt
om enn noe påbygd i forhold til slik den var i 1940-årene. I tillegg eksisterer også Haukås Musikkhus fortsatt.
Delområde 16 – Forlegning Haukås er på bakgrunn av dette vurdert å ha noe verdi.
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10.19 Delområde 17 – Haukåsmyrane
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområdet består av våtmarks- og kulturlandskapsområdet Haukåsmyrane, som ligger på nordøstsiden av
dagens E39 fra krysset til Breisteinsvegen i sørøst og frem til et stykke nordvest for avkjørsel til Bergen
Kretsfengsel. Haukåsmyrane er et av de større, sammenhengende kulturlandskapsområdene som fortsatt er
bevart i denne delen av Åsane.
Arkeologiske kulturminner
På Myrsæter (gnr. 199/10), helt sør på Haukåsmyrane, og på en lav forhøyning i terrenget (52 moh.), ble det i
2007 (og 2010) påvist en automatisk fredet lokalitet i forbindelse med reguleringsplan for «Haukås
våtmarkspark» (Askeladden ID 114265). På lokaliteten ble det blant annet påvist flere mindre åkre med spor
etter bruk av ard. Arden var en mer enkel og primitiv forløper til plogen, og hadde blant annet ikke skjær av
metall. Dyrkingssporene er ikke sikkert datert men slike kontekster dateres vanligvis til bronsealder og
fremover i jernalder (Byantikvaren 2013).
På lokaliteten ble det også påvist flere strukturer og nedgravinger som på bakgrunn av varmepåvirkning og
funn av slagg (B16831) tolkes i sammenheng med metallbearbeiding og -produksjon. En av strukturene som
ble påvist her ble tolket som et mulig stolpehull, og ble C14-datert til slutten av eldre steinalder.

Figur 10-40. Haukåsmyrane, med lokalitet ID 114265 i forgrunnen av bildet (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-41. Kartutsnitt, delområde 17 – Haukåsmyrane (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Med tanke på at det allerede er funnet en automatisk fredet lokalitet på Haukåsmyrane (ID 114265), så vil
man kunne forvente å gjøre ytterligere funn her i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse. Topografisk
sett, er området der den påviste lokaliteten ligger det som har størst potensial, men også andre steder på
Haukåsmyrane vil man kanskje kunne forvente å finne arkeologiske kulturminner, da først og fremst
dyrkningsspor.
Nyere tids kulturminner
Delområdet består for det meste av myr/våtmark og åpen beite- og slåttemark, men inkludert i delområdet er
også tunet på gnr. 199/10, som ligger helt inntil østsiden av Haukåsmyrane, og sørvest for Vestlandsheimen.
Våningshuset på bruket skal være fra 1909, mens driftsbygningen er fra 1954.
Sørvest for tunområdet på bruk nr. 10, på den andre siden av Haukåsmyrane, finnes det bevart en grunnmur
til en eller flere eldre gårdsbygninger. Frem til 1950-tallet lå det en større bygning på stedet, mens det fra
1960-tallet og frem til 1980- eller 90-tallet lå to mindre bygninger på det samme stedet. Området heter
Vollaplassen, og det har muligens tidligere lagt en husmannsplass på stedet.

Figur 10-42. Området ved Haukåsmyrane i 1961. Gamle Haukås skole er godt synlig i bildets fremkant (A), mens rester av
Forlegning Haukås kan sees i høyre billedkant (B). Bygninger på Vollaplassen kan sees i kanten av Haukåsmyrane (C), like bak
bygningen som var offisersbolig under den annen verdenskrig (D). I bakgrunnen til høyre ligger tunet på gnr. 199/10 (E) (Foto:
Widerøe / Universitetet i Bergen © (ubb-w-f-053077_md)).
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Kulturlandskapet
Haukåsmyrane var gammel myr og våtmark, men store deler av området har seinere blitt grøftet og drenert,
og det fremstår i dag primært som åpen beite- og slåttemark. Her er få kulturspor, annet enn enkelte
gårdsbygninger og rester etter slike.
Verdivurdering
Delområdet består Haukåsmyrane, som er en kombinasjon av myr/våtmark og kulturlandskap, sammen med
gårdstunet på gnr. 199/10. Det er få bevarte, historiefortellende elementer i miljøet, men det har likevel en
viss kulturhistorisk verdi i et område der det er bevart få miljø av denne typen.
Delområde 17 – Haukåsmyrane er vurdert å ha noe verdi.
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10.20 Delområde 18 – Dalabygda
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Den såkalte «Dalabygda» består av de tre gårdene Vesterlid (Vestlia), Melingen og Espelid (Espelen), og ligger
innerst og nord for Langavatnet i Åsane. I forhistorisk tid har trolig disse tre gårdene utgjort en gård. Seinere
ble antageligvis gården delt i to: Melingen og Espelid, mens Vesterlid sannsynligvis ble utskilt fra Melingen
seinere en gang.
Vesterlid (gnr. 192) er den vestligste av de tre gårdene. I utstrekning er gården mellom de minste i Åsane, men
siden den stort sett har vært udelt, har den utgjort et svært godt levebrød sammenlignet med mange andre
gårdsbruk i Åsane. Gården ligger i ulendt terreng, med svært bratte utmarksområder. Her ligger blant annet
fjelltoppene Ørnetua og Vardafjellet.
Gårdsnavnet kommer fra norrønt, og er satt sammen av ordene vestr og -lið. Dette kan komme av at denne
gården lå vest for gården Lid (Li). En annen tolkning av navnet kan være at gården ligger i lia lengst vest i
Dalabygda.
Melingen (gnr. 193) er den midterste og største av gårdene i Dalabygda. Det lett skrånende terrenget litt opp
fra vannet var velegnet for bosetting og åkerdrift. Nordover fra tunet stiger landskapet bratt opp mot
Rimmaskaret. I utmarken til Melingen, lengst mot nordvest, strekker Høgstefjellet seg til 464 moh.
Gårdsnavnet Melingen kommer av det gammelnorske ordet miðlingr, som betyr «den som ligger i midten».
Dette kan komme av at gården ligger mellom to andre gårder, eller at den ligger mellom naturformasjoner.
Trolig ble Melingen etablert som egen gård seinest i romertid/folkevandringstid. Gårdsgrensene og gammelt
fellesskap levner liten tvil om at Vesterlid en gang har blitt utskilt fra Melingen. Sannsynligvis må dette ha
skjedd i løpet av yngre jernalder eller første del av middelalderen. Melingen er oppført i jordeboken Bergens
kalvskinn 1 fra midten av 1300-tallet. Her går det fram at gården tilhørte den ene av de to Maria-altrene i
domkirken i Bergen.
Gården Espelid (gnr. 194) ligger lengst øst i Dalabygda. Innmark og tun ligger i skråningen kort vei opp fra
Langavatnet, i sørvestlige del av gårdsområdet. Utmarken er svært kupert og brattlendt, og strekker seg
nordover til toppen av Veten. Espelid ble trolig etablert som egen gård alt i eldre jernalder, men er første gang
nevnt skriftlig i Bergens kalvskinn fra midten av 1300-tallet.
Gårdsnavnet kommer av treslaget osp, noe som tyder på at området trolig tidligere var kjent for forekomsten
av osp.
Gården levde av å selge husdyrprodukter. Det ble også produsert korn til eget bruk. Her ble også gjort forsøk
på gruvedrift etter svovelkis i 1918 og 1919, men uten hell. På den sørøstlige delen av gården, ovenfor stien
bort mot Teigland, finnes det fortsatt et stort krater som synlig minne etter gruvedriften. Oppover mot
Rimmaskaret, blant annet nordøst for Espelstemma, ble det også gjort forsøk på gruvedrift.

Bergens Kalvskinn, også kjent som Bjørgvin Kalvskinn (fra norrønt Bjǫrgynjar Kálfskinn), er en jordebok eller register
over kirkens eiendommer i det daværende Bergen bispedømme (Dioecesis Bergensis) på midten av 1300-tallet.
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Figur 10-43. Kartutsnitt, delområde 18 – Dalabygda (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Arkeologiske kulturminner
Det finnes ingen bevarte faste arkeologiske kulturminner i Dalabygda, men det er gjort enkelte løsfunn av
førreformatoriske gjenstander her.
På Vesterlid ble det på begynnelsen av 1900-tallet funnet et nakkestykke av en slipt steinøks (B7263). Det er
usikkert akkurat hvor på gården funnet ble gjort, men det ble gjort i forbindelse med gravearbeid i innmarken.
Ut fra beskrivelse av øksen er det rimelig å anta at den er fra yngre steinalder, og kan være et synlig tegn på
det tidligste jordbruket på gården.

Figur 10-44. Del av steinøks, funnet på
Vesterlid (B7263) (Foto: Bergen Museum ©).

I forbindelse med veibygging på Melingen, ble det «for lenge siden» gjort et løsfunn av en spydspiss fra
vikingtid (B13580). Spydspissen er litt ødelagt ytterst i falen på den ene siden. Funnet kan stamme fra en
forstyrret grav.

Figur 10-45. Spydspiss fra vikingtid, funnet på Melingen (B13580) (Foto: Bergen Museum ©).

Potensialvurdering
Med tanke på de arkeologiske funn som er gjort her, og på områdets topografi og strategiske plassering, er det
utvilsomt et stort potensial for å gjøre funn av førreformatoriske kulturminner eller kulturspor i Dalabygda.
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Bosettingen i Dalabygda har stor tidsdybde, og man kan trolig forvente å gjøre funn fra så langt tilbake i tid
som steinalder.
Nyere tids kulturminner
Til forskjell fra de fleste delområdene i denne utredningen, har det vært gjennomført SEFRAK-registreringer av
eldre bygninger på gårdene i Dalabygda. Følgende beskrivelse bygger derfor på denne, sammen med
opplysninger fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b).
På Vesterlid bruk nr. 1 er den eldste daterte delen av våningshuset fra 1798, men stuen i nordre del av
bygningen skal visstnok være enda eldre (SEFRAK id. nr. 1201-0909-011). Våningshuset har seinere blitt
påbygd, blant annet i 1895. Nordvest for våningshuset ligger det et eldhus fra 1800-tallet (SEFRAK id. nr. 12010909-012). Løen i tørrmur, som tidligere stod sør for våningshuset, skal ha vært gammel. Denne bygningen er
revet, og ble aldri SEFRAK-registrert. Fjøset på bruket skal være fra 1911. Det er mulig at også sistnevnte
bygning er revet.
Etter utskiftingen i 1886 fikk de tre daværende brukene på Melingen egne tun, men de ble fortsatt liggende
tett. Det er ikke helt sikkert akkurat hvor det opprinnelige klyngetunet lå, men det har kanskje lagt der tunene
på bruk nr. 2 og 3 ligger i dag. På bruk nr. 1 er det i Norske Gardsbruk oppgitt at det skal være både våningshus
og driftsbygning av ukjent alder, men som skulle være gamle. Våningshuset er i dag revet, og erstattet av en
nyere bygning. Driftsbygningen har blitt bygget om, og det er usikkert hva som eventuelt er bevart av den
gamle bygningen. Den tørrmurte grunnmuren er fortsatt bevart. Ingen av de gamle bygningene på bruk nr. 1
ble noen gang SEFRAK-registrert, og var trolig revet eller ombygget før registreringsarbeidet ble satt i gang.

Figur 10-46. Den gamle løen i tørrmur på Vesterlid, slik den så ut en gang på 1960-tallet (Foto: Per Fett, Bergen Museum ©).
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På bruk nr. 2 er det gamle våningshuset fremdeles bevart (SEFRAK id. nr. 1201-0909-060). Alderen på
bygningen er ukjent, men vi vet at den ble påbygd i 1870, og derfor i hvert fall er eldre enn dette.
Driftsbygningen på bruket er av ukjent alder, men skal også ha vært gammel. Denne bygningen har enten blitt
revet, eller kraftig ombygd.
På bruk nr. 3 er våningshuset fra 1883, men har seinere blitt ombygd, blant annet i 1920 og i 1955 (SEFRAK id.
nr. 1201-0909-034). Også den gamle driftsbygningen her skal ha vært bygd i 1883, men denne har seinere blitt
kraftig ombygd. Det er mulig at deler av grunnmuren og kjelleren fortsatt er bevart av den gamle bygningen.
Den ble aldri SEFRAK-registrert, noe som tyder på at det ikke var mye igjen av den opprinnelige
driftsbygningen da registreringen ble gjennomført på Melingen. På bruk nr. 3 er det dessuten et eldhus fra
slutten av 1800-tallet (SEFRAK id. nr. 1201-0909-036), og et naust fra 1910 (SEFRAK id. nr. 1201-0909-037).
Bygningene på bruk nr. 4 er ikke beskrevet i Norske Gardsbruk, men har blitt SEFRAK-registrert. Tunet ligger
ikke sammen med bruk nr. 1, 2 og 3, men ca. en halv kilometer mot sør-sørvest. Bruket er skilt ut fra bruk nr.
1. Våningshuset skal være fra 1892, og har seinere blitt påbygd ved flere anledninger (SEFRAK id. nr. 12010909-007). Også løen, som ligger like øst-sørøst for våningshuset, skal være bygd i 1892, mens siloen er fra
1978 (SEFRAK id. nr. 1201-0909-008). På bruket er det dessuten et uthus fra 1946 (SEFRAK id. nr. 1201-0909009).
Ut fra utskiftingskartet fra 1917 kan vi se at det gamle klyngetunet på gården Espelid i sin tid lå i området hvor
tunene til bruk nr. 2 og 3 ligger i dag. Ved utskiftingen ble grensen mellom bruk nr. 2 og 3 trukket tvers
gjennom det gamle fellestunet, og på denne måten kunne noen av de gamle bygningene i tunet bli stående.
Bruk nr. 1 og 4 flyttet til nye tun etter utskiftingen.
På bruk nr. 1 er det gamle våningshuset fortsatt bevart (SEFRAK id. nr. 1201-0909-059). Det ble bygget i 1920,
like etter utskiftingen, og har seinere blitt påbygd, blant annet på slutten av 1950-tallet.

Figur 10-47. Melingen, bruk nr. 2 og bruk nr. 3 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

E16/E39 ARNA - VÅGSBOTN - KLAUVANESET
KOMMUNEDELPLAN

KONSEKVENSUTREDNING
DELRAPPORT 4: KULTURARV

SIDE:
DATO:

241 AV 277
28.05.2020

På bruk nr. 2, og innenfor det som var del av det gamle fellestunet, står det et våningshus fra (sannsynligvis)
slutten av 1700-tallet (SEFRAK id. nr. 1201-0909-062). De to stuene i huset er laftet, og bygningen skal ha hatt
torvtak før 1920. Den gamle driftsbygningen lå like nordvest for våningshuset, men er i dag revet.
Videre er det på bruk nr. 3 et våningshus fra 1878 (risset inn i tømmer i bygningen) (SEFRAK id. nr. 1201-0909055). Våningshuset hadde torvtak frem til 1930, og har etter det hatt skifertak. Bygningen har seinere blitt skilt
ut fra bruk nr. 3, og ligger i dag for seg selv som bruk nr. 15. På bruk nr. 3 var det tidligere også en kårbolig av
ukjent alder, men fra tiden etter utskiftingen (SEFRAK id. nr. 1201-0909-056), og en løe/driftsbygning fra 1800tallet en gang (SEFRAK id. nr. 1201-0909-057). Begge disse bygningene er revet i dag.
På bruk nr. 4 står det et våningshus (SEFRAK id. nr. 1201-0909-046) og en løe/driftsbygning (SEFRAK id. nr.
1201-0909-049) fra 1800-tallet. Den eldste delen i våningshuset ble flyttet etter utskiftingen, og er laftet.
Huset har seinere blitt påbygd og ombygd i flere omganger. Ifølge Norske Gardsbruk skal våningshuset på
bruket være bygd i 1920, mens driftsbygningen skal være fra 1923. Dateringene her viser nok til tiden etter
utskiftingen, og har ikke tatt høyde for at begge bygningene var bygd før dette.
På bruk nr. 5 er det fortsatt bevart et våningshus fra 1700-tallet (SEFRAK id. nr. 1201-0909-063). Huset tilhørte
bruk nr. 1 før utskiftingen. Den vestre delen av bygningen ble revet i 1920, og har seinere blitt påbygd.
Kulturlandskapet
Siden Dalabygda har fått ligge i fred for moderne utbygging, finnes her fortsatt bevart en rekke eldre
bygninger og bygningsrester. Utenom bolighusene og driftsbygningene, dreier det seg blant annet om utløer,
sommerfjøs, torvhus, kvernhus og lange sammenhengende steingarder.
Melingen hadde tre kverner i 1723, mens gården i 1776 er registrert med to kverner. Kvernhusene stod ved
Dalaelva. Melingen og Espelid bygde demningen Stemmegarden i fellesskap. Dette ble trolig gjort en gang på
17-1800-tallet. Stemmegarden som kan sees i dag, er yngre.
De forskjellige teigene ble delt opp ved hjelp av steingarder, og her er omfattende oppmuringer både i
innmark og utmark. Det er også omfattende murer på fjellet og mellom gårdene Espelid og Teigland. Her
finnes i tillegg torvhus, som ble brukt i forbindelse med torvuttak på fjellet.
Rett nedenfor toppen av Veten, mot vest, ligger det en grunnmur som kan være restene etter et vakthus fra
1600-tallet.
Den Trondheimske postvegen går igjennom området (se delområde 40). Langs postvegen, på øvre del av
gården, er det restaurert et par torvhus og en flor.
Verdivurdering
Delområdet består av de tre tunområdene til gårdene Vesterlid, Melingen og Espelid, sammen med tilhørende
innmark. Miljøet ligger i nordenden av Langavatnet, og har vært skjermet for de store utbyggingsprosjektene
som har foregått i Åsane. Kulturmiljøet og det tilhørende kulturlandskapet har svært stor tidsdybde og
autentisitet.
Området ligger i hensynssone med formål om bevaring av kulturmiljø i gjeldende kommuneplan for Bergen
kommune, og har et visst vern gjennom dette (H570_33). Miljøet har likevel en så stor kulturhistorisk verdi, at
man burde vurdert et mer formelt vern av det.
Delområde 18 – Dalabygda er vurdert å ha svært stor verdi.
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10.21 Delområde 19 – Teigland
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Teigland (gnr. 195) ligger mellom Langavatnet og Haukåsvannet. Innmarken og tunområdet er i den sørvendte
skråningen vest for veien opp til Sæterstøl. Nede ved Langavatnet er terrenget relativt flatt, mens den nordlige
delen av gården er brattlendt utmark som går opp mot 325 moh.
Gården er en av fem med endelsen –land som andreledd i gårdsnavnet i Åsane. Førsteleddet teig i navnet
tyder på at gården har hatt en heller perifer geografisk plassering i forhold til bygdens kjerneområde, og at
dagens gårdsområde tidligere har vært en teig under en annen gård. Ved seinere fast bosetting har så
teignavnet blitt til gårdsnavn.
Det er usikkert hva som har vært den opprinnelige gården i området, men Teigland kan være utskilt fra gården
Haukås. Teigland ble liggende øde etter svartedauden på midten av 1300-tallet, og man hører ikke om nye
fastboende her før i 1563.
Folk på gården livnærte seg tidligere i hovedsak på salg av husdyrprodukter.

Figur 10-48. Teigland, bruk nr. 1, med tilhørende innmark (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-49. Kartutsnitt, delområde 19 – Teigland (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent førreformatoriske kulturminner fra gården.
Potensialvurdering
Gårder med –land i gårdsnavnet antas å ha blitt tatt opp i løpet av jernalder, så selv om det ikke er gjort funn
av arkeologiske kulturminner på Teigland, så er potensialet vurdert å være stort for å finne slike her.
Nyere tids kulturminner
Bygningene på Teigland ble aldri SEFRAK-registrert, så følgende beskrivelse bygger på opplysninger hentet fra
Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b).
Klyngetunet på gården lå i den øverste delen av innmarken, hvor bruk nr. 4 ligger i dag. På bruk nr. 1 er
våningshuset fra begynnelsen av 1900-tallet. Driftsbygningen var fra samme tid, men er i dag erstattet av en
nyere bygning. Det samme gjelder for bygningene på bruk nr. 3.
På bruk nr. 4 var det tidligere et gammelt våningshus av ukjent alder, men i dag står det en nyere bygning her i
stedet for. Driftsbygningen på bruket skal være fra ca. 1954, mens eldhuset er fra 1938.
Der er også andre eldre bygninger på Teigland, men disse ble aldri registrert i Norske Gardsbruk. Eksempelvis
er det et uthus på bruk nr. 6 av ukjent alder, men som mest sannsynlig er fra 1800-tallet en gang.
Som sett tidligere, har bygninger som ble flyttet ut fra gamletunet som følge av utskiftingen, ofte bevart en
kjerne av bygningen fra før utskiftingen. Det er usikkert om dette er tilfelle for bygningene på bruk nr. 1 og nr.
3, som begge ble flyttet etter utskiftingen, men det er ikke usannsynlig at det kan være slik.
Kulturlandskapet
Slik som for gårdene i Dalabygda (delområde 18), har også kulturmiljøet på Teigland for en stor del vært
skjermet for den utbyggingen som har funnet sted mange steder i Åsane de siste tiårene. Miljøet er fortsatt
primært et gårdsmiljø, med store deler av det tilhørende kulturlandskapet bevart.
Det var registrert flomkvern på gården i 1723. I seinere tid stod det et kvernhus ved Teiglandsbekken, hvor det
også ble bygd en demning ved grensen mot Espelid.
Verdivurdering
Delområdet er en geografisk fortsettelse av miljøet Dalabygda, og innehar mange av de samme kvalitetene og
elementene som dette. Da det er noe mer forstyrret av moderne bebyggelse, er det gitt noe lavere verdi.
Delområdet er likevel å oppfatte som et meget viktig og verdifullt kulturmiljø.
Delområde 19 – Teigland er vurdert å ha stor verdi.
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10.22 Delområde 20 – Sæterstøl
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Sæterstøl (gnr. 196) er en av de høyestliggende gårdene i Åsane. Den strekker seg fra Sørfjorden i øst og opp
mot Veten, ca. 480 moh. Innmarken ligger på omkring 200-225 moh. Fra gården er det utsikt over store deler
av det sentrale Åsane.
Gårdsnavnet kommer trolig av at gården i forhistorisk tid har seter for en eller flere av nabogårdene.
Ved utskiftingen ble det gamle klyngetunet splittet opp ved at det ble trukket opp en grense mellom bruk nr. 1
og bruk nr. 3. Gårdsgrensene her antyder at Sæterstøl sammen med Almås og Tuft (og Hylkje) en gang kan ha
utgjort ett felles gårdsområde.
Etter svartedauden på midten av 1300-tallet ble gården liggende øde, og ble nå trolig på nytt seter for
nabogårdene. Gården er ikke nevnt igjen i skriftlige kilder før i 1590. Nyryddingen av Sæterstøl etter ødetiden
ser således ut til å ha skjedd i andre halvdel av 1500-tallet.
Folk på Sæterstøl livnærte seg i tidligere tider på salg av husdyrprodukt, mens kornet gikk med til eget forbruk.

Figur 10-50. Fra tunet på Sæterstøl, gnr. 196/1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-51. Kartutsnitt, delområde 20 – Sæterstøl (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent faste arkeologiske kulturminner fra Sæterstøl, men her er funnet forhistoriske gjenstander,
som viser at området var bosatt eller benyttet av mennesker langt tilbake i tid.
I forbindelse med graving for vanntilførsel på gården, ble det i 1952 funnet en jernøks ca. 3,5 meter sør for
låven på bruk nr. 1 (B11008). Øksen har firesidig, smalt blad, som buer ut ved skafthullet, og har en total
lengde på 18,2 cm. I skafthullet er det dessuten bevart rester av skaftet i eik. I tillegg er det på den ene siden
av øksen rustet fast rester av tekstiler og ubrent, porøs beinsubstans. Funnet ble gjort i et område med flat,
fast mark, svart jord og brun sandholdig jord, omkring 75 cm under markoverflaten. Mye tyder på at dette var
rester etter en grav fra jernalderen, selv om det ikke ble funnet ytterligere gjenstander på stedet.
Omtrent 30 meter sør for stedet der den ovenfor nevnte jernøksen ble funnet, ble det i 1970 i oppgravd masse
på dyrket mark, funnet en del av en rettegget øks av grønnstein (B12161). Øksen har et firesidig tverrsnitt og
slipt overflate. Kun 2/3 av øksen er bevart, og denne delen måler 10,1 cm. Økser av denne typen dateres til
yngre steinalder, og er trolig spor etter det tidligste jordbruket på Sæterstøl.

Figur 10-52. Del av steinøks, funnet på Sæterstøl (B12161) (Foto: Bergen Museum ©).

Potensialvurdering
Til tross for at det ikke er bevart førreformatoriske kulturminner på Sæterstøl i dag, så kjenner vi til løsfunn fra
gården, som indikerer at det har vært menneskelig aktivitet her så tidlig som i yngre steinalder. Det ovenfor
nevnte funnet av en steinøks fra yngre steinalder kan sees i sammenheng med det tidligste jordbruket på
garden. Det var i yngre steinalder at jordbruket dukket opp første gang, og slike steinøkser forbindes gjerne
med dette. Det mulige gravfunnet fra jernalder, med funn av jernøks, viser fortsatt bosetting og aktivitet på
gården noen tusen år seinere.
På bakgrunn av dette, er det vurdert å være stort funnpotensial på deler av eiendommen til Sæterstøl, spesielt
i nærheten av tunområdet og innmarken.
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Nyere tids kulturminner
Det har ikke vært gjennomført SEFRAK-registreringer på Sæterstøl, så informasjonen om nyere tids bygninger
på gården er hentet fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b) og fra Byantikvarens kulturminnegrunnlag
Kommunedelplan, Åsane, Haukås g.nr. 199 m.fl. fra 2013.
Det er eldre stående bygninger på bruk nr. 1, 2 og 3. Blant annet er det et våningshus fra 1880 og en
driftsbygning fra 1935 på bruk nr. 1, mens det på bruk nr. 2 (Jonsterhaugen) er et våningshus fra 1956.
Driftsbygningen fra 1936 er trolig revet eller har falt sammen. Våningshuset har seinere blitt skilt ut fra bruk
nr. 2, og ligger i dag på bruk nr. 61.
På bruk nr. 3 skal det være et våningshus fra 1870 og et fra 1947. På det samme bruket skal det også være
uthus fra 1934 og 1947.
Kulturlandskapet
Sæterstøl er en svært brattlendt gård, med noen litt flatere parti i og ved tunområdet. Innmarken skråner
nedover fra toppen Skagen i nordvest, gjennom tunene på bruk nr. 1 og 3, for så å ende i et flatere parti øst
for disse. Deretter skråner innmarken mer i sørlig retning ned mot Haukås.
En del av innmarken har i dag grodd igjen, men fortsatt er her store områder med åpen slåtte- og beitemark.
Spredt rundt i landskapet finnes det steingarder, bakkemurer og uteflor.
I 1723 var det registrert en kvern på gården, mens det i 1776 skal ha vært to kverner her. Kvernhusene stod
«Nord i Dalen», ved bekken som renner ned mot Almås og Hylkje.

Figur 10-53. Kulturlandskap på Sæterstøl (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Verdivurdering
Delområdet består av hovedtunene på gården Sæterstøl, med den tilhørende innmarken. Sæterstøl er blant
de høyestliggende gårdene i Åsane, og har beholdt mye av sin autentisitet ved at den har lagt mer isolert i
forhold til andre gårder i området. Miljøet her er noe forstyrret av moderne bebyggelse, men det er likevel
fortsatt bevart flere viktige kulturhistoriske elementer.
Delområde 20 – Sæterstøl er vurdert å ha stor verdi.
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10.23 Delområde 21 – Almås gård
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gården Almås (gnr. 197) strekker seg fra Sørfjorden i øst og vestover opp mot Litlafjellet, hvor høyden ligger
mellom 200-300 moh. Tunet på gården ligger ovenfor og vest for dagens E39 (Steinestøvegen). Ut fra
grensene kan mye tyde på at Almås, Tuft/Hylkje og Sæterstøl i forhistorisk tid har utgjort ett gårdsområde. Det
er mulig at Almås kan ha blitt en egen gård alt i romertid eller folkevandringstid.
Gårdsnavnet Almås, eller Almaas, er trolig en direkte avledning av det gammelnorske navnet for treet alm,
(almr). Dette tyder på at området i tidligere tider nok har hatt betydelige forekomster av alm.

Figur 10-54. Skålgropstein (Askeladden ID 144448) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminner
Omtrent to meter sørvest for inngangspartiet til det østligste av våningshusene på tunet på Almås, ligger det
en ca. 1,2 x 0,8 meter stor, og 10 cm tykk steinhelle med fire innhogde groper (Askeladden ID 144448). Dette
er en såkalt skålgropstein. I Norge er skålgropene som regel knyttet til helleristninger av den sørskandinaviske
bronsealder-typen (såkalte jordbruksristninger). De forekommer imidlertid ofte også på steiner og svaberg
uten selskap av andre figurer, og kan derfor være eldre så vel som yngre enn andre helleristninger.
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Figur 10-55. Kartutsnitt, delområde 21 – Almås gård (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Skålgropenes funksjon er ukjent, men kan sannsynligvis knyttes til ofringer eller andre ritualer. De dateres
helst til bronsealderen, men de eldste kan være så gamle som slutten av yngre steinalder, og det er også ting
som tyder på at de kan ha blitt hugget et stykke opp i eldre jernalder. Steinhellen her i tunet på Almås er
sannsynligvis flyttet hit, da den er bygd opp og muligens har fungert som benk eller bord.
Det er i tillegg registrert flere forhistoriske lokaliteter på Hylkjeneset, men disse ligger utenfor delområdet på
Almås gård, og vil derfor ikke bli nærmere beskrevet her.
Potensialvurdering
Med tanke på allerede registrerte arkeologiske funn fra Hylkjeneset på Almås, og på bakgrunn av kunnskapen
om gårdens alder, er det vurdert å være stort potensial for å finne arkeologiske kulturminner flere steder på
gården. På nabogården Sæterstøl har det blitt gjort både funn fra steinalder og jernalder, og sannsynligheten
er trolig like stor for å gjøre tilsvarende funn på Almås.

Figur 10-56. Tunet på Almås, gnr. 197/1 (Askeladden ID 178493-4 og 5) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyere tids kulturminner
Ut fra rektangelkartet fra 1860 ser man at det på den tiden var samlet fire bruk på Almås. Seinere må bruk nr.
3 ha blitt tatt opp i et av de andre brukene. Ved utskiftingen av innmarken på Almås i 1929 stod husene til
bruk nr. 1 og 4 i fellestunet, mens husene på bruk nr. 2 lå noe lenger mot sør. Utskiftingen på gården ble løst
ved å trekke opp nye grenser mellom de opprinnelige brukene, og den gamle tunstrukturen er derfor fortsatt
bevart.
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Figur 10-57. Oversiktskart over tunet på Almås gård (fra Askeladden).

Av forskjellige grunner ble det aldri bygget bilvei frem til Almås, og gården er nå den eneste av
matrikkelgårdene i Åsane uten bilvei frem til den gamle gårdsbebyggelsen. Den manglende veiutløsningen har
medført at bruk nr. 1, 2 og 4 på den øvre delen av Almås nå er fraflyttet.
Bygningene på Almås har ikke vært SEFRAK-registrert, så den følgende beskrivelse er hentet fra Aasland &
Strand sin Norske Gardsbruk fra 1964. I tillegg er bygningsmassen på bruk nr. 1 og 4 registrert i Askeladden, og
enkeltbygninger er her gitt en kort beskrivelse. Ingen av bygningene på Almås er fredet.
På bruk nr. 1 er det et våningshus som i Norske Gardsbruk er datert til 1901, mens det i Askeladden er datert
til siste del av 1800-tallet (Askeladden ID 178493-4). Bygningen er en såkalt lemstove. På bruk nr. 1 er det i
tillegg grindbygd løe/fjøs fra 1894 (Askeladden ID 178493-5) og et uthus av ukjent alder. I følge Askeladden
skal det også være en brønn her fra slutten av 1800-tallet (Askeladden ID 178493-6). Det er mulig at det er
denne brønnen som i Norske Gardsbruk er omtalt som et uthus. På bruk nr. 1 står det også en liten, laftet
enkeltbygning/fritidsbolig, det såkalte «Tinahuset», som skal være fra begynnelsen av 1900-tallet (Askeladden
ID 178493-7).
På bruk nr. 2 er det et våningshus fra 1934, mens løe/fjøs skal være fra ca. 1900. Løen har i dag falt sammen,
og det er kun grunnmuren som er bevart. I tillegg var her tidligere også et uthus av ukjent alder. Bygningene
på bruket er ikke registrert i Askeladden, men ligger omtrent i det samme området som bruk nr. 1 og 4, bare
60 meter mot sørøst.
Våningshuset på bruk nr. 4 skal ifølge Norske Gardsbruk være fra 1910, mens det i Askeladden er datert til
1867 (Askeladden ID 178493-2). På bruk nr. 4 er det også en løe, som i Norske Gardsbruk er datert til 1880. I
Askeladden er derimot denne bygningen dendrokronologisk datert til 1604 (Askeladden ID 178493-1). Løen er
bygd i grindverk, står på en steinmurt flor, og har intakt treskegulv. På den ene langsiden er det en vernemur.
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På det samme bruket er det også en liten, laftet stall, med saltak og kledd med liggende panel (Askeladden ID
178493-3). Bygningen er datert til 1800-tallet.
Kulturlandskapet
Da det eldste tunområdet på Almås aldri har hatt bilvei, har området i svært liten grad blitt forstyrret av
seinere tids byggeaktivitet, slik som har vært tilfelle de fleste andre steder her i Åsane. Som den gamle
bygningsmassen, har derfor også innmarken og kulturlandskapet her blitt bevart relativt uendret helt frem til i
dag. I forhold til da det var aktiv gårdsdrift på Almås, har området i dag grodd mye igjen, og nå er det primært
rundt tunområdene at det fortsatt finnes åpent kulturlandskap.
Rundt om i innmarken og den nærmeste utmarken er det bevart steingarder og andre oppmuringer.
Steingarder er vanskelige å datere, men da flere av disse ikke følger dagens eiendomsgrenser, er de trolig fra
før utskiftingen, og kan derfor være ganske gamle.
Verdivurdering
Dette er den eneste veiløse gården i Åsane, noe som har medført at den ikke er forstyrret av nyere tids
byggeaktivitet. Kulturmiljøet forteller mye om gårdsdrift på 1800- og 1900-tallet. Her er også automatisk
fredet bergkunst.
Delområde 21 – Almås gård er vurdert å ha svært stor verdi.
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10.24 Delområde 22 – Almås
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Delområde 22 består av den nordøstlige og mer lavereliggende delen av gården Almås (gnr. 197), og strekker
seg fra delområde 21 og nedover til boligområdene nordvest for dagens E39. Innenfor området er det bevart
enkelte eldre gårdshus, i tillegg til enkelte nyere bolighus. Her er også bevart en del av innmarken.
For en generell beskrivelse av gården Almås, i tillegg til forhold rundt arkeologiske funn og kulturminner på
stedet, se delområde 21 – Almås gård.
Nyere tids kulturminner
Bygningene innenfor dette delområdet er verken SEFRAK-registrert eller nevnt i Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964b). Ut fra ortofoto fra 1951 kan man se at våningshuset og låven på bruk nr. 6, i tillegg til et uthus
på bruk nr. 162, alle eksisterte da. Det sistnevnte uthuset er trolig skilt ut fra bruk nr. 7. Alder på disse
bygningene er ukjent, men de er alle trolig fra en tidlig del av 1900-tallet.

Figur 10-58. Kulturlandskap på sørsiden av Timberhaugen, Almås. Veien opp til Almås gård i forgrunnen av bildet (Foto: Atle
Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-59. Kartutsnitt, delområde 22 – Almås (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet
Innmarken innenfor delområdet er bevart, og store deler av den er fortsatt åpen beitemark. Men området har
grodd mye igjen de siste tiårene. Her er finnes fremdeles en del steingarder og andre murer i landskapet.
Verdivurdering
Delområdet består av den nedre / nordøstre delen av det bevarte gårdsmiljøet på Almås. Her er noen eldre
gårdsbygninger, i tillegg til en del steingarder og andre murer. Delområdet er noe forstyrret av nyere tids
aktivitet.
Delområde 22 – Almås er vurdert å ha middels verdi.
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10.25 Delområde 23 – Tuft
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gårdsområdet på Tuft (gnr. 198) er østvendt og strekker seg fra Sørfjorden på begge sider av Hylkje-gården og
i retning fjellet Storsåta. Innmark og tun ligger oppe i skråningen på vestsiden av dagens E39 (Steinestøvegen).
Det er mulig at Tuft, Hylkje, Almås og Sæterstøl i forhistorisk tid kan ha utgjort ett gårdsområde.
Gårdsnavnet kommer trolig av det gammelnorske ordet Tupt, som betyr «tomt». Gården Tuft strekker seg
rundt Hylkje, og videre vestover forbi Steinstøvegen og opp mot Veten.
Tuft er oppført i skattelistene fra 1519, og hadde derfor trolig ikke en ødeperiode i seinmiddelalderen etter at
Svartedauden hadde herjet. På denne tiden utnyttet sannsynligvis folk på Tuft i tillegg områdene til Hylkje og
Sæterstøl, som da lå øde. Ved slutten av middelalderen var Tuft eid av Nonneseter kloster.
Arkeologiske kulturminner
Innenfor delområde 23 er det kjent ett arkeologisk kulturminne, bestående av et større område med spor
etter dyrking eller avsviing for beitemark (Askeladden ID 128703). Det ble ikke påvist konkrete strukturer eller
gjenstandsfunn på lokaliteten. Trekullprøver herfra ble datert til yngre steinalder.

Figur 10-60. Askeladden ID 128703, med Tuft gnr. 198/7 og /341 i bakgrunnen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-61. Kartutsnitt, delområde 23 – Tuft (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering
Det faktum at det er kjent en arkeologisk lokalitet innenfor delområdet, viser at funnpotensialet er relativt
stort her. I tillegg peker både delområdets beliggenhet og topografi på at det mest sannsynlig vil være
bosetnings- eller dyrkingsspor innenfor tidsrommet yngre steinalder til jernalder man kan forvente å finne her.
Det er også potensial for å finne rester etter forhistoriske graver i området, gjerne i nærheten av det eldste
tunområdet på Tuft.
Nyere tids kulturminner
Utskiftingskartet for Tuft innmark viser at det gamle fellestunet på gården lå like vest for våningshuset på
dagens bruk nr. 2. Ingen av de opprinnelige bygningene i fellestunet er bevart, men på bruk nr. 4 står det
fortsatt en driftsbygning som er avmerket på utskiftingskartet. Denne er trolig fra ca. 1880.
Våningshuset på bruk nr. 1 skal være bygd i 1900, mens tilsvarende på bruk nr. 2 skal være fra 1931. En felles
driftsbygning for bruk nr. 1 og 2 ble bygd i 1958. På bruk nr. 3 er både våningshuset og driftsbygningen bygd
rundt år 1903, mens våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 10 er fra 1913.

Figur 10-62. Kulturlandskap på Tuft (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskapet
Det er fortsatt drift på flere av gårdsbrukene på Tuft, og mye av den gamle innmarken og kulturlandskapet er
derfor bevart. De eldste brukene på gården ligger ved daldraget som strekker seg i retning sørøst-nordvest
ovenfor og vest for dagens E39, og her er det fremdeles åpent kulturlandskap, sammen med enkelte mindre
skogsområder.
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Her er bevart flere steinkonstruksjoner i form av steingarder, veifar, steinsatte bekkeløp og oppmurte
bakkemurer i landskapet.
Verdivurdering
Delområdet på Tuft består av et relativt stort og ensartet kulturlandskapsområde med flere eldre gårdstun.
Området ligger skjermet vest for og ovenfor dagens E39 og bebyggelsen langs denne, og har beholdt sin
karakter som et gårdsmiljø med tilhørende kulturlandskap. Innenfor delområdet er mange av de eldre
kulturelementene bevart og fortsatt synlige i landskapet. Miljøet er noe forstyrret av moderne bebyggelse.
Delområde 23 – Tuft er vurdert å ha middels verdi.
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10.26 Delområde 24 – Hordvik
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Den såkalte «Hordvik-kretsen» består av de tre Hordvikgårdene (indre, midtre og ytre), Steinestø, Tellevik,
Falkanger og Sætre (Sætre 2001:9)
Gården Hordvik (gnr. 173, 174 og 175) ligger lengst nord på Bergenshalvøya, med sjø mot vest til nordøst, og
fjell mot sør til fjorden igjen i vest, og strekker seg fra Sørfjorden i nord til fjellet Veten i sør. De tre
Hordvikgårdene utgjorde opprinnelig ett stort sammenhengende innmarksområde, og opprinnelig har nok
også Sætre, Falkanger og Tellevik hørt til Hordvik. Hordvik ble trolig delt i to en gang mot slutten av eldre
jernalder eller i løpet av yngre jernalder. Seinere ble Midtre Hordvik skilt ut fra Indre Hordvik en gang i
høymiddelalderen.
Gårdsnavnet kan komme av navnet på et forhistorisk «folk», nemlig hordene, som også gav navn til det gamle
Hordaland fylke.
Bosettingen i Indre Hordvik (gnr. 173) har fra gammelt av vært lokalisert i nordvestre del av gårdsområdet, ved
det som nå heter Hordvikvegen. Det gamle fellestunet lå der tunene til bruk nr. 1, 4 og 6 ligger i dag.
Det har ikke vært utskifting av innmarken på Midtre Hordvik (gnr. 174). Dette tyder på at bruk nr. 1 og 2 fra
gammelt av har hatt egen innmark. Storparten av utmarken til gården var i den sørlige delen av gårdsområdet,
hvor terrenget stiger oppover mot Bjørndalen og Ruskafjellet, mellom 300 og 350 meter over havet.
Fra gammelt av har det vært to tun på Ytre Hordvik (gnr. 175): Garen og Balane (Balatunet), og dette var lenge
det mest sentrale stedet i bygda, både administrativt og kommunikasjonsmessig. Garen er trolig den eldste av
de to tunene. Tunstrukturen her fantes antageligvis på 1600-tallet, og det er fullt mulig at den strekker seg
tilbake til før 1350. I tillegg kan dette kan vært tunplasseringen til den opprinnelige Hordvikgården. På Garen
står det fortsatt et gammelt våningshus av ukjent alder, men som ble påbygd i 1871, og en driftsbygning som
ble reist i 1871, mens bygningene på Balane fra slutten av 1700-tallet stort sett har blitt revet.

Figur 10-63. Tverrøks (B12038) og klebergryte (B11009) funnet på Hordvik (Foto: © Bergen Museum).
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Figur 10-64. Kartutsnitt, delområde 24 – Hordvik (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent faste arkeologiske kulturminner på Hordvik, men det er gjort noen løsfunn av
førreformatoriske gjenstander, som viser at det har vært menneskelig aktivitet i området langt tilbake i tid.
I 1955 ble det i forbindelse med grøftegraving på Ytre Hordvik, bruk nr. 1, funnet en klebergryte fra vikingtid
(B11009). Gryten ble funnet i et myrsøkk omkring 50 meter sørøst for våningshuset på bruket, og like
nedenfor Falkangervegen. Den lå ca. 60 cm nede i myren, med bunnen opp. Det ble samme år gjort nærmere
arkeologiske undersøkelser av Bergen Museum på funnstedet, men det ble ikke gjort ytterligere funn.
På bruk nr. 6 på Ytre Hordvik ble det på slutten av 1960-tallet gjort et funn av en tverrøks fra yngre steinalder
(B12038). Øksen ble funnet ca. 25 moh. i et bekkefar nordvest for tunet.
Potensialvurdering
Gårdsområdet til de tre Hordvikgårdene er svært stort, og strekker seg fra sjø til fjell. Deler av gårdsområdet
har blitt nedbygd, og det er i dag nyere bebyggelse her. Fremdeles er store deler av innmarken og utmarken
på Hordvik bevart.
De ovenfor nevnte løsfunn fra gården viser at det har vært bosetning eller annen aktivitet i området så langt
tilbake som yngre steinalder. Dette indikerer at det er potensial for å gjøre ytterligere arkeologiske funn flere
steder på gården. Innenfor delområde 24 vil det i hovedsak være rundt de eldste tunområdene at potensialet
er størst, men også rundt om i innmarken vil det være potensial for å gjøre arkeologiske funn.

Figur 10-65. Kulturlandskap og gårdstun på Midtre Hordvik, gnr. 174/1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyere tids kulturminner
Hordvik er en av de få gårdene innenfor utredningsområdet hvor eldre bygninger til dels har blitt SEFRAKregistrert, men da dette kun gjelder bygningene på gårdsbruket Balane, er informasjonen nedenfor for det
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meste hentet fra Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b). Hvilke som fortsatt eksisterer eller ikke
eksisterer av disse nevnte bygningene er usikkert, men ut fra ortofoto fra 1951, så ser det ut som om de fleste
bygningene fortsatt står.
På Indre Hordvik gnr. 173/1 var det i 1964 våningshus fra 1850 og 1935, i tillegg til fjøs og løe fra 1929. Det er
uvisst om disse bygningene fortsatt står, men i tunet er det fremdeles bygninger som stod her i 1951m, og det
er sannsynligvis de samme bygningene som er nevnt i Norske Gardsbruk. I tunet på gnr. 173/2 skal det være et
gammelt våningshus av ukjent alder, men man vet at det ble påbygd i 1898, og derfor må være eldre enn
dette. På bruk nr. 4 er det et våningshus fra 1870, og driftsbygning fra 1909. Videre skal våningshuset og
driftsbygningen på bruk nr. 5 alle være fra ca. 1650.
På Midtre Hordvik gnr. 174/1 skal det være våningshus fra 1856 og 1962, og en driftsbygning fra 1826. På bruk
nr. 2 er det et våningshus fra 1856, mens driftsbygningen er fra 1928. På bruk nr. 13 er det et våningshus fra
1931 og en driftsbygning fra 1933. Ingen av de andre brukene på gnr. 174 er nevnt i Norske Gardsbruk.
På Ytre Hordvik gnr. 175/1 et våningshus fra 1871 (ombygd i 1931), og driftsbygning fra 1871. På bruk nr. 2 er
våningshuset fra 1878, mens driftsbygningen er fra 1924. Videre er det på bruk nr. 3 et våningshus fra 1875 og
en driftsbygning fra 1921. På bruk nr. 4 er våningshuset av ukjent alder, men det skal være «gammelt», mens
driftsbygningen er bygd i 1873.
På bruk nr. 5, 11 skal våningshuset ifølge Norske Gardsbruk være fra 1929, mens driftsbygningen skal være fra
1912. På det samme bruket var det tidligere et SEFRAK-registrert våningshus fra 1700-tallet, men dette er
revet i dag (SEFRAK id. nr. 1201-0901-001). Om dette er det samme våningshuset som er nevnt i Norske
Gardsbruk er ikke kjent. Også et vedskjul på bruk nr. 5 er SEFRAK-registrert (SEFRAK id. nr. 1201-0901-004).
Bygningen skal være fra 1700-tallet, og eksisterer fortsatt.
Til sist er våningshuset på bruk nr. 6 bygd i 1925, mens driftsbygningen er fra 1923.
Det er også verdt å nevne at det i 1776 skal ha vært tre kverner på Indre Hordvik, mens Midtre Hordvik
samtidig skal ha hatt kvern i Steinestøelva. Ytre Hordvik hadde to kverner ved Steinestøelva. Det er usikkert
om disse kulturminnene fortsatt eksisterer.
Kulturlandskapet
Deler av utmarken til de tre Hordvik-gårdene har i nyere tid blitt omgjort til boligområder, mens store deler av
innmarken fortsatt er bevart som åpent kulturlandskap. På flere av brukene her er det fortsatt aktiv drift, noe
som gjenspeiles i landskapet.
Som man ser på kartet ovenfor (fig. 10-64) finnes det fremdeles bevart en del steingarder på Hordvik. Mange
av disse følger dagens grenser, og er sannsynligvis fra tiden etter utskiftingen. Men kulturminner som dette er
vanligvis vanskelige å datere, dersom de ikke kan knyttes opp mot historiske nedtegnelser, e.l.
Verdivurdering
Delområdet på Hordvik er et relativt stort gårdsmiljø, bestående av kjerneområdet til de tre matrikkelgårdene
Indre, Midtre og Ytre Hordvik. Bare noen få av bygningene her er SEFRAK-registrert, men ut fra andre kilder
ser vi at det fremdeles er bevart en stor del av den eldre bygningsmassen. Innmarken består av åpent og
velholdt kulturlandskap. Delområdet er mer eller mindre omkretset av moderne bebyggelse.
På bakgrunn av sitt kulturhistoriske innhold og miljøets autentisitet, har delområde 24 – Hordvik blitt vurdert å
ha stor verdi.
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10.27 Delområde 25 – Tellevik
Registreringskategori: Gårdsmiljø
Gården Tellevik (gnr. 176) er svært kupert og brattlendt, og i sør strekker utmarken seg opp mot 300 moh.
Gårdsnavnet Tellevik betyr «vik med furuskog», og kommer av det gammelnorske ordet pelli, som betyr «et
sted hvor det vokser furu».
Det er vanskelig å tidfeste når Tellevik først ble tatt opp som gård, men det skjedde trolig mot slutten av eldre
jernalder. Gården er like god, eller kanskje til og med bedre enn de fleste andre gårdene i Åsane, noe som gjør
det sannsynlig at gården ble ryddet tidlig. Kanskje Tellevik er den opprinnelige hordevika, som vi finner igjen i
navnet på gården Hordvik? Gården Hordvik finner vi ikke i en vik slik man skulle tro ut fra navnet, men snarere
som et nes; Hordvikneset.
På Tellevik livnærte man seg hovedsakelig på salg av husdyrprodukter. I tillegg hadde gården tilgang til ved fra
egen skog.
Arkeologiske kulturminner
På Tellevik har det tidligere blitt registrert tre lokaliteter fra eldre steinalder (Askeladden ID 113839, 113840 og
113841). Samtlige lokaliteter ble påvist på Klauvaneset i 1979 i forbindelse med planleggingen av
Nordhordlandsbrua, og ligger derfor utenfor delområde 25, men innenfor delområde 26. De blir likevel
beskrevet her, da delområde 26 er et militærhistorisk kulturmiljø, og en beskrivelse av arkeologiske
kulturminner passer bedre sammen med den generelle gårdshistorien for Tellevik.
De tre lokalitetene lå opprinnelig i et område bestående av knausete beitemark og slåtteeng på Klauvaneset,
omtrent 10 – 15 meter over havet. Samtlige hadde blitt forstyrret av tysk aktivitet under den annen
verdenskrig i forbindelse med byggingen av Tellevik kystfort. Funnstedene ligger i dag direkte under
Nordhordlandsbrua, og det er mest sannsynlig at alle lokalitetene har blitt fjernet. Det er likevel en viss
mulighet for at noe fortsatt er bevart, og vernestatusen til lokalitetene er derfor satt til uavklart for å indikere
dette.
På Tellevik (gnr. 176/5) er det dessuten en haug, som tradisjonen vil ha det til er en forhistorisk gravhaug.
Arkeologen Per Fett beskrev haugen slik i sin oversikt over arkeologiske funn og fornminner i Bergen:
««Gravhågjen» kallast ein haug i eit søkk mellom berg i ein teig Kalvhusbakkane på Klauvaneset. Han er 15 m i
tvm. og 2,5 m høg, grasgrodd men med berg og store steinar synlege. Haugen kan nok sjå tolleg bra ut, men
lægjet er lite rimeleg for eit gravminne (bortgøymt)» (Fett 1973).
Den mulige gravhaugen på Tellevik finnes fremdeles, men er i dag mye mer overgrodd av trær og busker enn
da Per Fett var her. Den er stor og godt synlig i terrenget, men plasseringen er litt atypisk for et forhistorisk
gravminne, som oftest ble anlagt på steder der de var godt synlige. Denne haugen ligger derimot nede i et
søkk mellom to knauser, og er dermed mer bortgjemt enn man skulle forvente av et forhistorisk gravminne.
Haugen er likevel tatt med i denne utredningen, da det er en viss sannsynlighet for at den er et kulturminne.
Like nordvest for haugen står de oppmurte restene av grunnmuren til en høyløe.
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Figur 10-66. Kartutsnitt, delområde 25 – Tellevik (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Figur 10-67. «Gravhågjen» slik den ser ut i dag (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Potensialvurdering
Innenfor delområdet på Tellevik er det potensial for funn av arkeologiske kulturminner flere steder.
Gårdsområdet er svært kupert, og store deler av det har nok tidligere vært myr. Førreformatorisk bosetning
har sannsynligvis lagt på de høyereliggende og best drenerte områdene her, på de samme stedene som de
eldste av de historiske gårdsbrukene ligger i dag. Det vil derfor være her vi med størst sannsynlighet kan
forvente å finne arkeologiske kulturminner i dag.
Nyere tids kulturminner
Ingen av bygningene på Tellevik er SEFRAK-registrert, og bare noen få av gårdsbygningene er nevnt i Norske
Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b). Bygningene som er nevnt i Norske Gardsbruk er våningshuset på bruk nr.
1, som skal være fra 1869, i tillegg til driftsbygningen på det samme bruket, som skal ha vært bygd i 1880.
Begge disse bygningene står fortsatt. I tillegg er her også et uthus av usikker alder, men som er bygd tidligere
enn 1951.
Ellers nevnes det i Norske Gardsbruk at våningshuset på bruk nr. 5 skal være fra 1830, mens driftsbygningen
skal være bygd i 1874. I dag er det kun våningshuset og et uthus som fortsatt står på bruket, og våningshuset
er i dårlig forfatning.
Også på brukene nr. 2 (i dag nr. 208), 3, 6, 7 og 9 finnes det eldre, stående bygninger.
Kulturlandskapet
En god del av Tellevik har i nyere tid blitt bygd ned, og er i dag boligområder. Men de gamle tunområdene
med den tilhørende innmarken er fortsatt bevart, og på noen av brukene er det også aktiv drift. Mye av
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delområdet er derfor åpent og velholdt kulturlandskap, men forskjellige former for bevarte kulturspor. Her er
det fremdeles steingarder, utløer og oppmurte veifar flere steder. Det skal i tillegg ha vært to kvernhus ved
Tellevikelva, men det er usikkert om det er noe bevart av disse i dag.
Den Trondhjemske postveien, fra Bergen gjennom Åsane, endte på Tellevik kai, hvor posten ble ført videre i
båt over fjorden (se delområde 40).

Figur 10-68. Tellevik, gnr. 176/1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Verdivurdering
Innenfor delområdet på Tellevik er mange av de eldre gårdsbygningene bevart, sammen med innmarken og de
forskjellige kulturminnene der. Deler av kulturmiljøet er forstyrret av moderne bebyggelse, i tillegg til dagens
E39, som går igjennom den sørlige delen av miljøet.
På Tellevik er det en mulig forhistorisk gravhaug, som kan være med på å indikere at området har stor
tidsdybde.
Delområde 25 – Tellevik er vurdert å ha middels verdi.
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10.28 Delområde 26 – Tellevik kystfort
Registreringskategori: Forsvarsanlegg
Delområdet består av et delvis restaurert forsvarsanlegg fra den annen verdenskrig, beliggende på
Klauvaneset ved E 39, nær og delvis under bropilarene til Nordhordlandsbrua.
Arkeologiske kulturminner
Det er registrert tre steinalderboplasser inne på festningsområdet (se delområde 25 for nærmere beskrivelse
av disse).
Potensialvurdering
Med tanke på at det har vært registrert tre steinalderboplasser på Klauvaneset, må det kunne antas at det er
et visst funnpotensial i området. Men med tanke på aktiviteten her under den annen verdenskrig, og den
seinere aktiviteten i forbindelse med byggingen av Nordhordlandsbrua, er nok det meste av området svært
forstyrret.

Figur 10-69. Fra delområde 26 – Tellevik kystfort (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 10-70. Kartutsnitt, delområde 26 – Tellevik kystfort (Ill: Geodata, Statens vegvesen).
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Nyere tids kulturminner
Tellevik kystfort er et godt bevart militærhistorisk anlegg fra den annen verdenskrig (Askeladden ID 212499).
Kystfortet er ikke fredet, men er likevel et svært viktig kulturminne.
Alt i 1898 ble det foreslått å bygge et fort på «Klones», i dag Klauvaneset. Hensikten med å bygge et fort her,
var den gang å sperre innseilingen til Sørfjorden, for derved å hindre angrep på, og ødeleggelse av den
nyåpnede Vossebanen, og den planlagte og strategisk viktige Bergensbanen. Som kjent går Bergensbanens
trasé åpent langs store deler av Sørfjorden. I tillegg ville fortet ha skuddfelt mot Herdlefjorden, nordre del av
Byfjorden i tillegg til Radfjorden. Men norske myndigheter bevilget ikke midler til bygging av fortet, og det kom
derfor ikke noe fort på Klauvaneset før i 1941, da den tyske hæren anla et fort her.
Tellevik kystfort ble etablert i mai 1941, og hovedskytset bestod av fransk krigsbytte, i form av fire 10,5 cm.
K332 (f) feltartillerikanoner, med en skuddvidde på ca. 16 000 meter, og en skuddtakt på opptil 5 skudd pr.
minutt. I tyske forsvarsplaner framgikk det at Sørfjorden skulle være alternativ ankringsplass for skip fra
Bergen havn ved et mulig angrep. Fortets strategiske plassering sperret derved fiendens adgang til Sørfjorden.
Av fortets to gjenværende kanonbrønner for hovedskytset, er en ferdig restaurert, mens den andre er delvis
restaurert. Tellevik fort var et typisk hærfort, hvor kanonmannskapene bodde i bunkere tett ved sine
respektive skyts. En av de to gjenværende forlegningsbunkerne, begge av type R 501, er tidsriktig restaurert
som forlegning, den andre er restaurert til utstillingsformål.
Forlegningsbunkerne er forbundet til kanonbrønnene med løpegraver bygd i tørrmurt naturstein, og i
løpegravene er det bygd ammunisjonsrom i betong. Kommandobunkeren er meget dyktig restaurert, og
utstyrt med korrekt inventar.
På snuplassen mellom kanonbrønnene har Stiftelsen satt opp et minnesmerke over de omkomne fra
bergingsdamperen «Draugen» som sank i 1940, etter å ha gått på to miner utenfor Morvik.
Kulturlandskapet
Et militærhistorisk landskap.

Verdivurdering
Stort og delvis restaurert festningsanlegg fra den annen verdenskrig. Noe skadet og forstyrret av E39 og
Nordhordlandsbrua.
Delområde 26 – Tellevik kystfort er vurdert å ha stor verdi.
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10.29 Delområdene 27 – 41 – Ferdselsveier
Registreringskategori: Infrastruktur
Historiske veifar utgjør viktige kvaliteter fra ulike perioder i utviklingen av ferdsel og kommunikasjon. Flere
historiske veifar er vernet i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune med hensynssone for bevaring av
kulturmiljø (H570_26). Dette er viktige kulturminner som det skal tas hensyn til i den videre utviklingen av
kommunen (Byantikvaren 2014b:5).
På bakgrunn av nevnte hensynssone i gjeldende kommuneplan for Bergen, og ut fra data fra Byantikvaren, har
det blitt skilt ut fjorten delområder av typen infrastruktur innenfor planområdet. Inndelingen i
underkategoriene postvei, byvei og ferdselsvei stammer fra Byantikvarens beskrivelser av ferdselsveiene. Det
er kun de delene av ferdselsveiene som ligger innenfor plangrensene som er beskrevet og verdisatt i
fagrapporten for deltema kulturarv.
Nummereringen av delområdene baserer seg på hvilke veilinjer som er å oppfatte som sammenhengende, og
hvilke som er sideveier. Ved å nummerere og dele de opp på denne måten, blir det lettere å skille mellom de
ulike veifarene, og lettere å vurdere påvirkning og konsekvens.
Tabell 10-2. Registrerte ferdselsveier i utredningsområdet.

Registrerte ferdselsveier i utredningsområdet
Delområde Navn i fagrapport
Type
nr.
27
Postvei
Postvei
28
Postvei
Postvei
29
Ferdselsvei 1
Ferdselsvei
30
Ferdselsvei 2
Ferdselsvei
31
Ferdselsvei 3
Ferdselsvei
32
Ferdselsvei 4
Ferdselsvei
33
Ferdselsvei 5
Ferdselsvei
34
Ferdselsvei 6
Ferdselsvei
35
Ferdselsvei 7
Ferdselsvei
36
Byvei
Byvei
37
Ferdselsvei 8
Ferdselsvei
38
Ferdselsvei 9
Ferdselsvei
39
Ferdselsvei 10
Ferdselsvei
40
Den Trondhjemske
Postvei
postvei
41
Ferdselsvei 11
Ferdselsvei

Strekning
Indre Arna – Åsheim
Borgaskaret – Indre Arna
Kvamme – Mjeldheim
Ytre Arna (vestlig veifar)
Del av ferdselsvei til/fra Haugland
Gaupås – Indre Arna
Gaupås – Kvamme
Strekning gjennom Botn (Haugland)
Blindheim – Gaupås
Blindheim
Li – Haugland (via Hjortland)
Li – Blindheim (via Birkeland)
Strekning SV for Langavatnet
Angeltveit – Hordvik
Falkanger – Steinestø

Verdi
Stor
Stor
Noe
Noe
Middels
Noe
Noe
Middels
Noe
Middels
Noe
Noe
Noe
Svært stor
Noe
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Figur 10-71. Den Trondhjemske postveien gjennom Dalabygda i Åsane (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Ferdselsveier i utrednings området
De eldste postveiene her til lands ble etablert i 1647, ofte på bakgrunn av de gamle allmannaveiene. Disse
såkalte allmannaveiene, omtalt som tjodvegar i Gulatingloven, skal ha oppstått allerede i forhistorisk tid, som
forbindelsesveier mellom de ulike landsdelene.
Innenfor planområdet er det ikke så mange av de gamle ferdselsveiene som fortsatt er bevart. Bortsett fra den
Trondhjemske postvei gjennom Dalabygda i Åsane (delområde 40), og enkelte av veifarene i fjellområdene, er
det kun fragmenter av de gamle ferdselsveiene som fremdeles finnes. Men da det finnes flere eldre kart over
Åsane og Arna, hvor de eldre ferdselsveiene i og gjennom området er vist, har vi kunnskap om hvor de
viktigste veiene har lagt i landskapet.
Et av de eldste kartene vi har over området ble nedtegnet av Aad Gjelle i 1813. Dette viser at det på denne
tiden kun fantes en hovedferdselsåre gjennom området (den Trondhjemske postvei), men det har naturlig nok
eksistert mer lokale kommunikasjonsårer innad i området, blant annet mellom gårdene.
Et noe seinere kart, et såkalt rektangelkart fra 1860, viser den Trondheimske postveien som en «Hoved-KongeVei» gjennom Åsane. I tilknytning til den Trondhjemske postvei, vises flere sideveier. For eksempel går det en
såkalt «Lande - stor Bygde-Vei» fra like nord for Falkanger og nordøstover til Steinestø (delområde 41).
I 1647 ble det innført organisert postvesen i Norge. Ved kongelig forordning av 1786 ble det fastlagt en
ukentlig postrute mellom Trondheim og Bergen. Den Trondhjemske postvei fra 1800 ble bygget etter datidens
vegbyggingsprinsipp - det franske prinsipp - med meget rett og effektiv linjeføring, stukket ut av vegingeniører
og bygget av lokale bønder (Askeladden ID 246536 og 246692).
Den Trondhjemske postvei er et veihistorisk kulturminne som representerer kommunikasjonslinjen mellom
datidens største norske byer. Den gir oss i dag en forståelse av denne nasjonale forbindelseslinjen og hvilken
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innsats som måtte til for å opprettholde denne, der den snor seg gjennom fjellpassasjer, slynger seg ned
bratte heng og strekker seg over lange fjordarmer. Postveien er totalt 695 km, hvorav 150 km er kryssing av
fjorder og innsjøer.
I dag er de eldre intakte delene av vegen i stor grad i bruk, enten som turveier eller som mindre lokalveier.
Mye av den Trondhjemske postvei er blitt overbygget gjennom generasjoner og fremstår i dag som totalt tapt
under moderne asfalterte motorveier, eller er borte under nyere industriområder eller boligfelt. Flere steder
er vegen overpløyd, og har mer eller mindre forsvunnet i dyrket mark.
Hele traséen fra 1800 er nå forsøkt rekonstruert. Dette er gjort utfra eksisterende innmålingsdata, og bruk av
terrengmodeller og ortofoto i kombinasjon med eldre registreringsrapporter og historiske kart og skriftlige
kilder.
Det tidligere nevnte rektangelkartet fra 1860 viser at veien fra Vågsbotn endte ved gården Blindheim
(delområde 38). Veien fra den Trondhjemske postvei og østover mot Arna tok av lenger sør, mellom gårdene
Myren og Rødland. Denne veien gikk mot Haugland, Gaupås og videre til Ytre Arna. Derfra fortsatte veien mot
Indre Arna. Seinere kom det til vei fra Haugland via Kvamme og Mjeldheim til Indre Arna. Det ble også laget vei
mellom Blindheim til Gaupås.
I løpet av andre halvdel av 1800-tallet skjedde det en omfattende samfunnsendring, og industrialisering og
nye kommunikasjonsveier moderniserte Åsane. Dampbåtruter til byen ble vanlig, og etter hvert ble også
veiutbyggingen mer omfattende. Steinestøveien som kom i 1870-årene utgjorde den nye hovedferdselsåren
gjennom Åsane. Dette var en riksvei og var bygd for hest og kjerre. I 1920 kom den første bussruten mellom
Bergen og Vågsbotn.
Sammenhengende vei mellom Vågsbotn og Arna ble fullført mellom 1870 og 1902, mens dagens vei mellom
Vågsbotn og Gaupås stod ferdig i 1976. Strekningen fra Gaupås til Indre Arna var ferdig i 1980 (Angell
2004:462).
Verdisetting
Det har vært utfordrende å verdisette de ferdselsveiene (eller delene av slike) som er inkludert i fagrapport for
deltema kulturarv. Håndbok V712 gir ingen veiledning i forhold til hvordan kulturhistorisk infrastruktur skal
verdisettes. I tillegg er noen av ferdselsveiene godt bevarte og vedlikeholdte, og har i tillegg konkret historikk
knyttet til seg, mens andre er inkludert kun fordi de er vist på eldre kart, til tross for at det ikke er bevart noe
av disse ferdselsveiene.
Følgende kriterier har derfor blitt benyttet for å verdisette ferdselsveiene i planområdet:
•

Svært stor verdi: Historisk beskrevet ferdselsvei av nasjonal betydning, som er godt bevart og
autentisk.

•

Stor verdi: Historisk beskrevet ferdselsvei av nasjonal betydning, men som i mindre grad er bevart og i
mindre grad har bevart sin autentisitet.

•

Middels verdi: Ferdselsveier som ikke er av nasjonal betydning, men som er bevart i sin helhet eller
over lengre strekninger. Disse ferdselsveiene har gjerne ikke noen spesiell kjent historikk knyttet til
seg, men er vist på eldre kart.

•

Noe verdi: Alle historisk kjente ferdselsveier der det ikke, eller i svært liten grad, er bevart noe av disse
annet enn selve veilinjen.
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