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FORORD 

Statens vegvesen har sammen med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til 

kommunedelplan med konsekvensutredning for utvikling av Rv 35 mellom Jevnaker og 

Olimb. Rv 35 går fra Gardermoen og E6 mot E16 / Rv 7 ved Hønefoss og videre mot 

Hokksund med forbindelse mot indre del av Vestfold.  Vegen er klassifisert som stamveg, og 

er en viktig forbindelse som ytre ring rundt Oslo. Stamvegen har varierende standard, og det 

er strekninger med store behov for forbedringstiltak. Strekningen Jevnaker – Olimb er en av 

disse, og prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019, med til 

sammen 120 mill.  

Plan for utbedring av Rv 35 mellom Jevnaker og Olimb faller inn under plan- og 

bygningslovens bestemmelser for konsekvensutredninger. Statens vegvesen som 

tiltakshaver, har utarbeidet et program for planarbeidet, jfr. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.05.2005. Planprogrammet ble vedtatt av Jevnaker kommune 

14.05. 2009. 

Planprogrammet klargjør forutsetningene for planleggingen, og redegjør for 

utredningsbehovet for den videre planleggingen. Det skal utarbeides kommunedelplaner 

med konsekvensutredninger for to korridorer, øvre og nedre korridor. Plan og 

utredningsmaterialet som skal være gjenstand for offentlig ettersyn omfatter 

kommunedelplanen med underlagsdokumentasjon.  Det er utarbeidet temanotater for de 

fleste utredningsoppgavene som er omtalt i planprogrammet.   

Foreliggende temanotat dokumenterer registreringer og vurderinger for temaet kulturminner 

og kulturmiljø, og vurderer konsekvenser for alternative traseer både i øvre og nedre 

korridor. 

Hos Statens vegvesen Region Øst har Siri Solem Walseth ledet arbeidet med 

kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. Alf Louis Solvang har vært Statens 

vegvesens fagansvarlige for temaet. Utredningen av tema kulturminner og kulturmiljø er 

utført av Asplan Viak AS. Oddhild Dokset har vært temaansvarlig og Astrid Storøy 

kvalitetssikrer. 

 

Oslo 8. november 2010 

 

 

 
Oddhild Dokset 
Temaansvarlig 

 
 
Olav Schou Knudsen 
Oppdragsleder  
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SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

Metode 

Temaet omfatter automatisk freda kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere tids 

kulturminner, krigsminner, samiske kulturminner, marine kulturminner, samt kulturmiljø i 

planområdet. Kulturminnene er knyttet både til eldre bebyggelse og til automatisk freda 

arealer og objekter. Det er innhentet informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som kan 

komme i konflikt med de ulike tiltakene. 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 2.3. 

Metodisk bygger konsekvensutredningen på håndbok 140.  Trinn 1 i konsekvensutredning er 

kartlegging og karakteristikk kulturminner og kulturmiljø, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 

3 er konsekvensvurderinger. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-2003) 

om ”Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar” har vært veiledende i vurderingene 

som er gjort. 

Overordnede kulturhistoriske trekk 

Det er flere kjente automatisk freda kulturminner i planområdet og i influensområdet. 

Kulturminnene spenner over et langt tidsrom, med funn fra steinalder/bronsealder og 

bosetningsspor fra jernalder og middelalder. Det finnes flere lokaliteter med gravminner, 

gravfelt, rydningsrøyser og kokegroper. Fra tilvekstkatalogen til Oldsaksamlingen (UiO) er det 

kjent gjenstandsfunn fra flere av gårdene i planområdet. Gjenstandene representerer et langt 

tidspenn, fra steinalder/bronsealder til middelalder. I tillegg er det vedtaksfredete bygninger i 

området, for eksempel hovedbygningen på Gullen og Jevnaker prestegård. Jevnaker kirke er 

listeført. SEFRAK-registrerte kulturminner i området kan stort sett knyttes til gårdsbosetning 

på 1800-tallet. De eldste bygningene finnes på gårdene sør i planområdet der det er 

registrert bygninger tilbake til 1700-tallet. Pilegrimsleden (som følger eldre ferdselsveier) går 

gjennom gamle tunområder og friluftsområdet Moesmoen der det finnes rester etter 

ammunisjonslagre fra andre verdenskrig. Gårdsområdene mellom Jevnaker og Olimb, med 

tun og jordbruksland, er gårder med stor tidsdybde. Selv om dette jordbrukslandskapet i dag 

inngår i et mer moderne landskap, framstår jordbrukslandskapet og kulturlandskapet som 

dominerende i området.  

Om temaet  

Planområdet er inndelt i 19 kulturmiljø som er vurdert hver for seg mht verdi, omfang og 

konsekvens.  Det er utarbeidet et temakart for hele strekningen. 

Konsekvensvurdering av alternativene 

Rangering 1-6, der 1 er betegnelsen for det beste alternativet. Alternativene 2 og 3 stiller likt 

og blir trukket frem som de beste alternativene. Dette er til tross for at tiltaket medfører store 

inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det blir store inngrep i 

kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene for de andre 

kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. Alternativ 1 er rangert 

som nr 3, grunnen til at alternativet er rangert etter alternativ 2 og 3 er at krysset ved 

Moesmoen er nærmere gravminnet id nr 45044. Om krysset ved Moesmoen hadde hatt lik 

plassering på de tre alternativene, ville alternativ 1 blitt foretrukket fremfor alternativ 2 og 3. 
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Grunnen til dette er at alternativ 1 ikke berører KM 3 og 4.  Alternativ 4 og 5 er rangert som 

nr 4. De medfører store inngrep i kulturmiljøene 2, 6 og 8. Alternativ 6 blir trukket frem som 

det dårligste alternativet. Tiltaket medfører store inngrep i flere kulturmiljø med høg verdi og 

vil forringe kvaliteten deres. I tillegg vil tiltaket ødelegge helheten i det overordna 

kulturlandskapet i området Vang-Olimb.   

 

Nr Tema, områder Verdivurdering Konsekvenser  

   1 2 3 4 5  6 

1 KM Hadeland Glassverk Middels til stor  ++ ++ ++ 0 0 --- 

2 KM Moesmoen Stor --- --- --- --- --- -/-- 

3 KM Kleggerud Liten - - -    

4 KM Opperud Liten 0 - - - -  

5 KM Haugen, Bakken, 
Steinbråtan 

Liten 0 - - 0 -  

6 KM Mo Middels til stor    --- ---  

7 Km Gravfelt Stor    0 0  

8 KM Pilegrimsleden Stor --- --- --- --- ---  

9 KM Solbakken og 
Prestegårdselva 

Middels  ++ ++ ++ ++ ++ --/--- 

10 KM Prestegården Stor ++/+
++ 

++/++
+ 

++/+
++ 

++/+
++ 

++/+
++ 

--- 

11 KM Bratval Middels til stor 0 0 0 0 0 0 

12 KM Hensrud Stor 0 0 0 0 0 --- 

13 KM Kokegropfelt Middels 0 0 0 0 0 --/--- 

14 KM Gullen Stor  0 0 0 0 0 0 

15 KM Østre Olimb Middels -- -- -- -- -- -- 

16 KM Vestre Olimb Liten til middels ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

17 KM Klinkenborg Liten + + + + + + 

18 KM Bekkestua Liten - - - - -  

19 KM Sørenga/Gullenbråtan Liten 0 0 0 0 0  

 Samlet vurdering  -- -- -- --/--- --/--- --- 

 Samlet vurdering variant 
C2 

 -- -- -- --/--- --/--- --- 

 Rangering av 
alternativene 

 3 1 1 4 4 6 

 

Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen 

Alternativ  Vurdering av konsekvenser for kulturminner/miljø 
1 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 

blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
 

2 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 
blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
 

3 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 
blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
Alternativ 3 følger i hovedsak traseen for alt.2, bortsett fra 2 kortere tunnelstrekninger. 
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På de strekningene er det ikke registrert kulturmiljø og kulturminner. 
 

4 Tiltaket vil medføre inngrep i KM 2, 8 og 6 og vil være svært ødeleggende for disse. De 
positive og mindre negative konsekvensene for de andre kulturmiljøene veier noe opp 
for den samla vurderingen av alternativet 
 

5 Tiltaket vil medføre inngrep i KM 2, 8 og 6 og vil være svært ødeleggende for disse. De 
positive og mindre negative konsekvensene for de andre kulturmiljøene veier noe opp 
for den samla vurderingen av alternativet 
 

6 Tiltaket medfører store inngrep i eller nær flere kulturmiljø med høg verdi og vil forringe 
kvaliteten deres. Delen av B3 som går sør for prestegården kan medføre store konflikter.   

 

 

 

Avbøtende tiltak  

Alternativene 1, 2, 3, 4 og 5 vil komme i direkte konflikt med både automatisk freda 

kulturminner og krigsminner på Moesmoen (KM2). De fleste automatisk freda kulturminnene 

er kullgroper/ kokegroper som ble registrert under befaringen tidlig i mai. En bør forsøke å 

justere traseen noe, slik at den ikke kommer i direkte konflikt med kulturminnene. Er ikke 

dette mulig, blir det anbefalt å søke om dispensasjon etter kml § 8. Kullgroper/kokegroper er 

vanlig forkommende kulturminner. Blir søknaden innvilget, blir det trolig stilt krav om en 

arkeologisk undersøkelse. Etter kml § 10 skal kostnadene dekkes av tiltakshaver. Det er 

Oppland fylkeskommune som har forvaltningsmyndighet i gjeldende område. 

Innenfor kulturmiljøet er det også registrert to gravminner. Ingen av disse vil komme i direkte 

konflikt med noen av alternativene, med mindre Fv 241 blir utvidet mot nordvest. Det 

anbefales således ikke å utvide Fv 241 mot nordvest. Videre oppfordres det til å ta hensyn til 

kulturminnene og minner om vernesone på 5 meter.  

Når det gjelder krigsminnene er forteller disse en verdifull historie om okkupasjonen under 

2.verdenskrig. Det er viktig å verne om krigsminnene selv om de ikke er underlagt et formelt 

vern.  Alternativ 1,2,3,4 og 5 vil komme i direkte konflikt med krigsminner, i første rekke de 

store gropene (mulige stridsvognsstillinger). Det anbefales at de som går tapt som følge av 

tiltaket blir dokumentert ved innmåling, skildring og foto.  

Pilegrimsleden går igjennom Moesmoen og deler av strekningen er turstier. Det peker seg ut 

særlig to konfliktområder i forhold til Pilegrimsleden. Dette er ved de planlagte vegkryssene 

på Moesmoen. Her vil tiltakene medføre direkte konflikt og bryte den historiske linjen. I 

tiltakene bør en søke å unngå brudd, særlig på de delene som er turstier.  

Den nedre korridoren vil bli svært dominerende i kulturlandskapet og det er vanskelig å gjøre 

avbøtende tiltak. Alternativ 6 krysser gjennom KM Hensrud og berører utkanten av 

rydningsrøysfeltet id nr 102063. Ved en justering av traseen noe lenger mot nord (ca 15m) vil 

en unngå direkte konflikt med automatisk freda kulturminner, men traseen vil likevel være 

svært ødeleggende for det helhetlige kulturmiljøet.  

Alle alternativene medfører direkte konflikt med rydningsrøysfeltet på Olimb, Askeladden id 

nr 102062. En bør forsøke å justere traseene lenger mot øst for dermed å unngå direkte 
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konflikt med automatisk freda kulturminner. Er ikke dette mulig kan det søkes om 

dispensasjon etter kml § 8. Rydningsrøyser er vanlig forekommende kulturminner. 

Ellers blir det oppfordret til å ta hensyn alle typer kulturminner.  
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet og alternativer 

Planområdet strekker seg fra Bergertjern bru ved Jevnaker i sørvest til ny Rv 35 over til Roa 

ved Olimb i nordøst. Strekningen er ca. 9 km lang. 

Planområdet ble i innledningsfasen inndelt i 3 delstrekninger:  

 Delstrekning A: Bergertjern bru – Rønnerudmarka / Jevnaker Stasjon 

 Delstrekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 

 Delstrekning C: Røste– Olimb  

I henhold til planprogrammet og vedtatt Silingsrapport etter idefasen (vedtatt i Jevnaker 

kommunestyre 11.3.2010) skal følgende alternativer utredes: 

Øvre korridor: 

 Alternativ 1: tidligere omtalt som A1 + B1 + C1/C2 

 Alternativ 4: tidligere omtalt som A3 /A1 øst for Opperud + B1 og C1/C2 

 Alternativ 5: tidligere omtalt som A3 + B1 + C1/C2 

I tillegg ønsker Statens vegvesen å utrede et A1- alternativ uten tunneler og med korte 

tunneler. Dermed er det ytterligere to, og til sammen fem alternativer som skal utredes i øvre 

korridor: 

 Alternativ 2: tidligere omtalt som A1 med kortere tunneler + B1 + C1/C2 

 Alternativ 3: tidligere omtalt som A1 uten tunneler 

Nedre korridor: 

 Alternativ 6: tidligere omtalt som A5 + B3+ C3 

I tillegg er det besluttet å utrede 2 varianter ved Gullen, en variant nord for Gullen og en 

variant i tunnel under. De 6 ulike alternativene og 2 variantene er vist i figur 1. Tabell 2 gir en 

kort beskrivelse av nøkkeltall for det enkelte alternativ i illustrasjonsplanen.  
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Figur 1: Aktuelle traseer 
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Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

 
Strekning A: Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 
 

Alternativ 1 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35). 
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og videre over 
landbruksareal fram til 700 m tunnel fram til 
Moeselva. Ca. 100 m bru over Moeselva. Deretter 
850 m tunnel fram til Svenådalen og ca. 150 m bru 
over Svenådalen før traseen fortsetter på fylling 
fram til Søtbakkdalen og en ca. 120 m lang bru 
over denne.  Videre med fylling og skjæring fram til 
Rønnerudmarka og en trase som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5700 m 1550m 400 m 

Alternativ 2 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35).  
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moeselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Deretter i en ca 350 m tunnel fram til 
Svenådalen og ca 100 m lang bru over denne. 
Deretter som dagstrekning til forbi Søtbakkdalen, 
og så i en ca. 500 m lang tunnel forbi boligområdet 
ved Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5940 m 850 m 155 m 

Alternativ 3 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru som 
alternativ 2. Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 
35).  Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Følger terrengformasjonen og skråningen 
150 m øst for bebyggelsen ved Toso og ca 100 m 
lang bru over Svenådalen. Deretter følger den 
skogkanten inn mot Søtbakkdalen. Nordøst for 
innløpet til dalen følger terrenget skråningen i en 
avstand på drøye 100 meter fra bebyggelsen på 
Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

Alternativ 4 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 

4970 m 500 m 305 m 
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fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. Ca. 300 m 
lang bru over Moeselva og videre som 
dagstrekning fram til Opperud gård. Deretter en 
ca. 500 m tunnel som kommer ut sør for 
Svenådalen.  Ca. 100 m bru over Svenådalen og 
videre dagstrekning forbi Haugen gård. 150 m lang 
bru over Søtbakkdalen og videre på terreng. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 

Alternativ 5 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 
fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. 100 m bru 
over Moeselva før linja svinger og går i dalsiden 
nord for Opperud gård. Forbi bebyggelsen ved 
Torshov er det en 400 m lang tunnel som kommer 
ut ved Svenådalen. 100 m lang bru over 
Svenådalen og på terreng forbi Haugen. Nord for 
Søtbakkdalen en ny tunnel på ca 500 m lengde. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 
Alternativ 5 er vurdert også med en variant uten 
tunnel. Alternativet kobles da sammen med 
alternativ 3. 
 

4660 m 900 m 140 m 

Alternativ 6 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg forbi sentrum 
(dagens rv 35). I skjæring mellom Bergertjern og 
Hermannstjern. Krysser under jernbanen og går på 
sørsiden av denne langs Moesmoen. Går under  
ny fv 241 og under jernbanen igjen ved Jevnaker 
stasjon. Det må etableres kryss i tre i dette 
området, der jernbanen må legges på en bro på ca 
200 m strekning mellom ny rv 35 og ny bru for fv 
241. 
 

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(jern-
banebru 
200 m) 

 
Strekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 
 

Alternativ 1 – 5 Følger i hovedsak terrenget østover fram til 
høyden ved Røste gård. Unntakene er en 
strekning ved Bekkestua samt vest for Røste hvor 
det blir noe større fyllinger på vestsiden og 
skjæringer på østsiden av traseen. 
 

2000 m 0 m 100 m 

Alternativ 6 Dagstrekning som ligger nord for jernbanestraseen 
fram til Vang. Ved nedre Vang gård krysser rv 35 
under jernbanen. Toplanskryss med dagens rv 35. 
Videre østover langs Vangselva, krysser denne og 
går på nordsiden av Brattvalkollen før linja igjen 
krysser elva og går i stor skjæring ved Presthagen. 

4440 m 0 m 65 m 
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Strekning C: Røste – Olimb 
 

C1  
(Alternativ 1 – 5) 

Dagstrekning over jordbruksområder nede i dalen. 
Delvis relativt høye fyllinger. To korte bruer over 
gårdsveiene ved Røste og ved Gullen, samt 
atkomstvei til idrettsplassen 
 

2785 m 0 m 30 m 

C2 
(Alternativ 1 – 5) 

Sammenfallende med C1 på første del, men linja 
ligger høyere enn C1, på bru over adkomst ved 
Røste og ved Gullen og går tvers gjennom (nedre) 
Gullen før den går i tunnel gjennom kollen. Krysser 
atkomstvei til idrettsplassen på bro, og fortsetter 
på fylling fram til toplanskryss ved Olimb. 
 

2775 m 440 m 30 m 

Alternativ 6 Traseen ligger på nordsiden av Vangselva. 
Krysser under atkomstvei til idrettsplassen. Først 
på fylling og deretter på skjæring fram mot 
toplanskryss ved Olimb. 
 

2650 m 0 m 40 m 

 

I tabellen under er det foretatt en oppsummering av lengder for det enkelte alternativet.  

Alternativ  Veg i dagen Tunnel Bru i veglinja Total lengde 

Alternativ 1 8405 1550 530 10485 

Alternativ 2 9395 850 285 10530 

Alternativ 3 10205  300 10505 

Alternativ 4 8480 500 590 9570 

Alternativ 5 8250 900 140 9290 

Alternativ 6 8550  65 8615 

 
Alle alternativene oppgis med variant C1 ved Gullen. Variant C2 er ca 10 meter kortere enn 

C1, og inneholder en 430 m lang tunnel. 

 

1.2 Utforming 

Dimensjoneringsklasse S5 i henhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming skal legges til 

grunn. Dimensjonerende hastighet er 90 km/t. Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst 

mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. Minimumskurvatur etter 

vegnormalene benyttes der det er behov i forhold til terrengform, arealbruk og andre ikke -

prissatte konsekvenser. Eventuelle avvik fra vegnormalene skal godkjennes av 

Vegdirektoratet. 

I tillegg er det krav om forbikjøringsfelt for hver 10 km i hver retning. Hvert forbikjøringsfelt 

bør være minimum 1 km langt. På en 10 km lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en 3 

felts veg ihht til figur 4 eller 5 I lange og store stigninger skal det etableres egne 

forbikjøringsfelt når hastighetsforskjellen mellom personbiler og store biler overstiger 15 % 

(15km/t) 

Dimensjoneringsåret er år 2040 og da er forventet trafikkmengde i størrelsesorden 8000-

12000 ÅDT. Disse forutsetningene gir følgende tverrprofiler, vist i figur 2, 3, og 4.  
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Figur 2. Tverrprofil S5, min. vegbredde = 12,5 m 

 

Figur 3  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt, min. vegbredde = 14,5 m 

 

Figur 4  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt i begge retninger, min. vegbredde = 16,5 m 

I tillegg til tverrprofilet over kommer nødvendige bredder for grøfter, sikkerhetssoner og plass 

for skjæringer og fyllinger. Sikkerhetssonen fra vegkant skal utformes ihht regler gitt i 

rekkverkshåndboka. For veger med hastighetsnivå på 90 km/t og ÅDT større enn 5.000 

kj.t./døgn er denne fastsatt til 8 m. Det stilles krav til utforming og helning på arealet i 

sikkerhetssonen, jfr. figur 5. Oppnås ikke dette skal det settes opp rekkverk.  

  
 
Figur 5. Prinsipiell utformings av sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231, rekkeverk) 

Dette vil resultere i en total vegbredde på mellom 18,5 m og 32,5 meter. 

I henhold til krav i håndbok 021 Vegtunneler (utgave mars 2010), tilsier trafikkmengder på 

under 12.000 kj.t./døgn og tunnellengder på under 2,5 km at 2 felts tunneler for trafikk i 

samme tunnelløp, kan bygges. Tunnelforskriftene stiller også krav om at det må bygges 

rømningsveger ved tunneler lengre enn 500 m.   
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Figur 6 under viser forslag til tverrsnitt for to- og trefelts tunneltverrsnitt, T 10,5 og T 13,5. 

Videre er det lagt til grunn at det skal kan være forbikjøringsfelt også i tunneler.   

Eksisterende trase for Rv 35 vil måtte opprettholdes som lokalveg for å betjene lokaltrafikken 

for alle alternativer som omfatter lengre tunnel. Det legges ikke til grunn spesielle 

standardendringer av eksisterende Rv 35.   

 

 

 

 
 
Figur 6. Tunneltverrsnitt på Rv 35 Jevnaker - Olimb, med og uten forbikjøringsfelt. 

Nedenfor beskrives en rekke tiltak som er inkludert i ny Rv 35.  Det vil si at det er tatt hensyn 

til at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av valgt alternativ for Rv 35 

gjennom Jevnaker: 

 Nødvendig avkjørselssanering og etablering av nye lokalveger slik disse er vist i 

illustrasjonsplanen. 

 Eksisterende holdeplassmønster for buss skal opprettholdes. 

 Støyskjermingstiltak.  Det skal primært anlegges støyvoller og eventuelt støyskjermer 

dersom det blir plassmangel.  Om nødvendig skal det gjennomføres fasadetiltak på 

enkelthus og eventuelle lokale tiltak for å skjerme uteplass. Støytiltakene er enda ikke 

konkretisert. 

 Nedklassifisering og tiltak på eksisterende rv 35 skal gjennomføres. Statens 

vegvesen og Jevnaker kommune har satt i gang et arbeid for utrede aktuelle tiltak 

som grunnlag for sluttbehandlingen av planforslaget. 

 Vegbelysning vil planlegges iht. gjeldene retningslinjer og bestemmelser. For en S5 

veg er det i vegnormalene krav om det skal være belysning.  

 Det er i planprogrammet omtalt at det skal sees på muligheter for å etablere 

rasteplasser langs traseene på strekningen. Det vil vurderes plassering i samarbeid 

med Jevnaker kommune, interessenter og grunneiere. For traseer i Øvre korridor er 

det foreløpig vurdert som en mulighet å etablere plasser langs ny rv. 35 øst for 

Rønnerud. For trase i nedre korridor er det ikke funnet arealer som er egnet for 

rasteplass.  
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1.3 Alternativ 0 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og omfatter i tillegg forventede endringer 

uten tiltaket i analyseperioden. 

Det er ikke planlagt vesentlige endringer eller utbedringstiltak på rv. 35 mellom Jevnaker og 

Olimb.  Alternativ 0 er dermed dagens situasjon på rv. 35 med framskrevet trafikktall mellom 

Jevnaker og Olimb med nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak for å opprettholde dagens 

standard på strekningen. 
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2 METODE 

2.1 Avgrensning av fagområdet 

Temaet omfatter automatisk freda kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere tids 

kulturminner, krigsminner, samiske kulturminner, marine kulturminner, samt kulturmiljø i 

planområdet. Kulturminnene er knyttet både til eldre bebyggelse og til automatisk freda 

arealer og objekter. 

Det er innhentet informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som kan komme i konflikt med 

de ulike tiltakene.  

Definisjoner kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt 

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

Dette kan være boplasser, graver, dyrkingslag, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kirker og 

kultsteder, samt rester av middelalderbyer. 

Med kulturmiljø menes områder hvor ett eller flere kulturminner inngår som en del av en 

større helhet eller sammenheng.  En samlet vurdering av et områdes kulturhistorie, 

kulturminner og tidsdybde vil danne grunnlag for avgrensing av kulturmiljø. Begrepet 

kulturmiljø favner den sammenhengen de inngår i. Denne sammenhengen er viktig for deres 

verdi som kulturminner. Det er en nær sammenheng mellom kulturmiljø og landskapstype.  

Forvaltningen skiller mellom automatisk freda kulturminner (også kalt fornminner) og 

etterreformatoriske kulturminner. Fornminner er kulturminner eldre enn 1537 

(reformasjonen), med unntak av stående bygninger og mynter (1650), og samiske 

kulturminner og kulturminner i vann og vassdrag (eldre enn 100 år). Automatisk fredning 

gjelder selve kulturminnet med tilhørende/ omkringliggende sikringssone på minst fem meter, 

inntil rette forvaltningsmyndighet har bestemt noe annet.  Etterreformatoriske kulturminner, 

fra tiden etter 1537, kan fredes etter vedtak.  

Det er Oppland fylkeskommune som er rette forvaltningsmyndighet i forhold til kulturminner 

(automatisk fredete/ etterreformatoriske) og kulturmiljø for det aktuelle planområdet. I 

dispensasjonssaker som gjelder kulturminneloven er Riksantikvaren rette myndighet. 

At et kulturminne er fredet betyr at det er underlagt kulturminneloven. Det finnes ulike 

paragrafer i loven til bruk for ulike typer kulturminner og kulturmiljøer. Fredning vedtas av 

staten ved Riksantikvaren og gir kulturminnet et sterkt vern. Ved nyere fredningsvedtak vil 

det foreligge detaljerte fredningsbestemmelser.  

Influensområdet er det området som tiltaket virker inn på, fra de direkte konsekvenser tiltaket 

har i form av fysiske inngrep innenfor planområdet til indirekte konsekvenser i form av visuell 

påvirkning. De direkte inngrepene har naturligvis størst konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø.  
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2.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

Formålsparagrafen (§1) i Kulturminneloven av 9. juni 1978: 

”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”. 

St.meld. nr 16 (2004-2005) ” Leve med kulturminner” er retningsgivende for 

kulturminneforvaltningen i Norge. Utredningen inneholder vurderinger og formuleringer av 

verdigrunnlag, mål og strategier for en fornyet kulturminnepolitikk. Den gir også en rekke 

konkrete anbefalinger.  

Oppland fylkeskommune har utarbeidet en fylkesdelplan for kulturminner/miljø. Det 

overordna målet er formulert slik:  

”Kulturarven i Oppland skal forvaltast på ein berekraftig måte, og slik at kulturminne og 

kulturmiljø blir verna som dokumentasjon av fortida og som ressursar for kunnskap og 

opplevingar i nåtida og framtida” 

I tillegg er det definert 4 delmål:  

 Kunnskap og formidling: kunnskap knyttet til kulturminner og kulturmiljø må sikres og 

formidles så brett som mulig 

 Forvaltningen av kulturminnene skal skje på grunnlag av høyest mulig kompetanse 

og som en integrert del av en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

 Det skal sikres er representativt utval av kulturminne og kulturmiljø av kulturell, sosial, 

geografisk og tidsmessig bredde med nasjonal, regional og lokal verneverdi 

 Kulturminner og kulturmiljø skal gjennom berekraftig bruk kunne nyttast som ein 

ressurs for kunnskap og opplevingar, og for næringsutvikling som kommer 

kulturminnene til gode. 

 

2.3 Planprogrammet 

Denne temarapporten skal belyse virkninger for tema kulturminner/kulturmiljø med bakgrunn 
i de krav som er beskrevet i planprogrammet: 
 
” Registrerte kulturminner og arkeologiske undersøkelser skal sammenstilles i en kartbasert 
analyse som videre grunnlag for verdivurderinger. Vegtraséenes innvirkning på 
kulturmiljøene skal utredes i forhold til direkte påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i 
miljøenes lesbarhet, og barrierevirkning i forhold til ferdsel og opplevelse mellom viktige mål 
punkt. Det må på bakgrunn av dette gis en samlet vurdering av tiltakets virkning på helhet og 
sammenheng i kulturmiljøene. 
  
Potensialet for å finne ikke kjente automatisk freda kulturminner i de aktuelle traséene 
vurderes. Konsekvenser for kulturmiljøer langs avlastet veg skal belyses.  
Avbøtende tiltak skal beskrives.” 
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2.4 Metode og datagrunnlag 

2.4.1 Generelt 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, se kapittel 2.3. 

Metodisk bygger konsekvensutredningen på håndbok 140.  Trinn 1 i konsekvensutredning er 

kartlegging og karakteristikk av kulturminner og kulturmiljø, trinn 2 er omfangsvurdering og 

trinn 3 er konsekvensvurderinger. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-

2003) om ”Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar” har vært veiledende i 

vurderingene som er gjort. 

Planområdet er inndelt 19 kulturmiljø som er vurdert hver for seg mht verdi, omfang og 

konsekvens.  Det er utarbeidet et temakart for hele strekningen. 

I planprogrammet fremgår det at Formingsveileder for valgt alternativ i kommunedelplanen 

bør utarbeides. Utarbeidelse av formingsveileder inngår imidlertid ikke i dette arbeidet og vil 

først bli utarbeidet etter vedtatt kommunedelplan og ofte som del av reguleringsplanen..  

 

2.4.2 Kriterier for verdi  

Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk 

og verdi innenfor temaet. Ved vurderinga av verdi skal kriteriene gjengitt i tabell 1 benyttes.  

Verdiskalaen er inndelt i en tredelt skala som vist under.   

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

      ▲ 

Figur 2-1:   Verdien av delområdene blir fastsatt langs en trinnløs skala. 

Kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er basert på Statens vegvesen (2006) og er 
gjengitt i tabell 1.  

Tabell 1-1:  Kriterier for vurdering av kulturminner/kulturmiljøverdier 

Type  Kulturmiljø Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner/samiske 

kulturminner 

(automatisk fredet) 

-Vanlig forekommende 

enkeltobjekter ute av 

opprinnelig 

sammenheng 

-Representative for 

epoke/funksjon og inngår i 

en kontekst eller i et miljø 

med noe tidsdybde 

-Steder det knytter seg 

tro/tradisjon til 

-Sjeldent eller spesielt 

godt eksempel på 

epoken/funksjon og 

inngår i en svært viktig 

kontekst eller i et miljø 

med stor tidsdybde 

-Spesielt viktige steder 

som det knytter seg 

tro/tradisjon til 
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Kulturmiljøer knyttet 

til primærnæringene 

(gårdsmiljøer/ 

fiskebruk/småbruk 

og likn.) 

- Miljøet ligger ikke i 

opprinnelig kontekst 

- Bygningsmiljøet er 

vanlig forekommende 

eller inneholder 

bygninger som bryter 

med tunformen 

- Inneholder bygninger 

av begrenset 

kulturhistorisk/ 

arkitektonisk 

betydning 

 

- Miljøet ligger delvis i 

opprinnelig kontekst 

- Enhetlig bygningsmiljø 

som er representativt for 

regionen, men ikke lenger 

er bevart og hvor 

tunformen er bevart 

- Inneholder bygninger 

med kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning 

- Miljøet ligger i en 

opprinnelig kontekst.  

- Bygningsmiljø som er 

sjeldent eller særlig godt 

eksempel på 

epoken/funksjonen og 

hvor tunformen er 

bevart 

- Inneholder bygninger 

med stor kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning 

Kulturmiljøer i 

tettbygde områder 

(bymiljø, 

boligområder) 

- Miljøet er vanlig  

forekommende eller er 

fragmentert 

- Inneholder bygninger 

som har begrenset 

kulturhistorisk 

betydning 

- Enhetlig miljø som 

representativt for epoken, 

men ikke lenger vanlig 

- Inneholder bygninger 

med arkitektoniske 

kvaliteter og/eller 

kulturhistorisk betydning 

- Enhetlig miljø som er 

sjeldent eller særlig godt 

eksempel på epoken. 

- Inneholder bygninger 

med spesielt store 

arkitektoniske kvaliteter 

og/eller av svært stor 

kulturhistorisk betydning 

Tekniske og 

industrielle 

kulturmiljøer og 

rester etter slike 

(industri/ 

samferdsel) 

- Miljøet er vanlig 

forekommende 

- Inneholder bygninger 

uten spesielle 

arkitektoniske 

kvaliteter 

-miljøet er representativt 

for epoken, men ikke 

lenger vanlig 

- Inneholder bygninger 

med arkitektoniske 

kvaliteter 

- Miljøet er sjeldent og 

et spesielt godt 

eksempel på epoken 

- Inneholder bygninger 

med spesielt store 

arkitektoniske kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 

(miljøer knyttet til 

spesielle 

enkeltbygninger, 

kirker, 

kulturlandskap, 

parker o.l) 

- Miljøet er vanlig 

forekommende 

og/eller fragmentert 

- Bygninger uten 

spesielle kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap 

med endret topografi 

- Miljø som er 

representativt for epoken, 

men ikke lenger vanlig 

- Bygninger/objekter med 

arkitektoniske/kunstneriske 

kvaliteter 

- Vanlig kulturlandskap 

med noe endret topografi 

- Miljø som er sjeldent 

og/eller et særlig godt 

eksempel på epoken 

- Bygninger/objekter 

med svært høy 

arkitektonisk/kunstnerisk 

kvalitet 

- Sjeldent/gammelt 

kulturlandskap 

 

2.4.3 Kriterier for omfang 

Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 

(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til 0-

alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert 

vedtatte planer).  
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Omfanget rangeres på en skala fra stort positivt til stort negativt.   

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                                   ▲ 

Figur 2-2:   Omfang av tiltaket angis på en trinnløs skala 

Kriterier for vurdering av omfang i håndbok 140 er i sin helhet gjengitt i tabell 2-2. 

Tabell 2-2: Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for kulturminner/kulturmiljøer. 

 Stort positivt 

omfang 

Middels 

positivt 

omfang 

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt 

omgang 

Stort negativt 

omfang 

Kulturminner 

og- miljøers 

endring og 

lesbarhet 

(også historiske 

kommunikasjon

sårer) 

Tiltaket vil i 

stor grad 

bedre 

forholdene for 

kulturminner/m

iljøer. 

 

Tiltaket vil i 

stor grad øke 

den historiske 

lesbarheten 

Tiltaket vil 

bedre 

forholdene for 

kulturminner/m

iljøer. 

 

Tiltaket vil øke 

den historiske 

lesbarheten 

Tiltaket vil 

stort sett ikke 

endre 

kulturminner/

miljøer 

 

Tiltaket vil 

stort sett ikke 

endre den 

historiske 

lesbarheten 

 

Tiltaket vil 

medføre at 

kulturminner/

miljøer blir 

skadet 

 

Tiltaket vil 

redusere den 

historiske 

lesbarheten 

Tiltaket vil 

ødelegge 

kulturminner/m

iljøer. 

 

Tiltaket vil 

ødelegge den 

historiske 

lesbarheten 

Historisk 

sammenheng 

og struktur 

Tiltaket vil i 

stor grad 

styrke den 

historiske 

sammenhenge

n mellom 

kulturmiljøer 

og deres 

omgivelser 

  

Tiltaket vil i 

stor grad 

forsterke 

historiske 

strukturer. 

 

Tiltaket vil 

styrke den 

historiske 

sammenhenge

n mellom 

kulturmiljøer 

og deres 

omgivelser 

  

Tiltaket vil 

forsterke 

historiske 

strukturer. 

Tiltaket vil 

stort sett ikke 

endre den 

historiske 

sammenheng

en mellom 

kulturmiljøer 

og deres 

omgivelser 

  

Tiltaket vil 

stort sett ikke 

endre 

historiske 

strukturer 

Tiltaket vil 

svekke den 

historiske 

sammenheng

en mellom 

kulturmiljøer 

og deres 

omgivelser 

  

Tiltaket vil 

redusere 

historiske 

strukturer. 

Tiltaket vil 

bryte den 

historiske 

sammenhenge

n mellom 

kulturmiljøer 

og deres 

omgivelser 

  

Tiltaket vil 

ødelegge 

historiske 

strukturer. 
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2.4.4 Konsekvenser 

Del 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget av 

endringer tiltaket vil påføre landskapet for å få den samlede konsekvensen. Konsekvenser er 

de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede 

konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra svært negativ konsekvens til 

svært positiv konsekvens.  Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å bruke 

systematikk i konsekvensviften vist under. 

Konsekvensene er områdvis sammenstilt i en tabell.  

 

Figur  2-3. Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok 140. 

Meget stor positiv konsekvens  + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0 / - 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens - / -- 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - - / - - - 

Liten / middels positiv konsekvens + / ++ Stor negativ konsekvens - - - 

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 

konsekvens 

- - -/ - - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0 / + Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 

området blir ikke berørt 

 

Tabell 2-3   Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 
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2.4.5 Definisjon av tiltaks- og influensområdet 

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag av den 

planlagte utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger/skuldre/sideareal/kryss samt alternative 

anleggsveier, massetak, deponi som er kjent på dette tidspunktet. 

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det 

planlagte tiltaket og/eller har en betydning for vurdering av verdi for landskapsbilde innenfor 

tiltaksområdet. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet. 

Planområdet omfatter de to korridorene alternativene befinner seg innenfor.  

 

2.4.6 Kilder og feltarbeid 

Denne utredningen er en sammenfatning av de opplysninger det er offentlig tilgang på i 

forhold til kjente kulturminner og kulturmiljø i planområdet. Kartleggingen av kulturminner er 

basert på registreringer i Askeladden og bygningsregisteret SEFRAK. Det er i tillegg benyttet 

gjenstandsdatabasen www.unimus.no for opplysninger om gjenstandsfunn i gjeldende 

område. I tillegg er det benyttet muntlige kilder. Det er tatt kontakt med Oppland 

fylkeskommune, Jevnaker kommune, Jevnaker historielag og Hadeland museum. 

 

Det er foretatt befaring av kjente kulturminner og kulturmiljø. Denne ble utført av Astrid 

Storøy og Oddhild Dokset den 04.05-05.05 2010. I tillegg er deler av planområdet vurdert 

med tanke på registrering av hittil ikke kjente synlige kulturminner, både av nyere tid og 

automatisk freda. Dette gjelder deler av planområdet på Moesmoen, ved Opperud gård og 

ved øverste korridor nordøst for Rønnerud. Nyregistrere kulturminner ble innmålt med 

håndholdt GPS og er markert på temakartet.  

 

Det er også gjort en vurdering av potensialet for funn av nye automatisk freda kulturminner i 

planområdet. Oppland fylkeskommune har gjennomført en foreløpig §9 undersøkelse i 

planområdet i øvre korridor parallelt med arbeidet med konsekvensutredningen. Rapporten 

fra dette arbeidet er ikke ferdig i skrivende stund, men vi har fått tilgang til foreløpige data og 

innmålinger. Dette er innarbeidet i denne konsekvensutredningen.  

 

For den aktuelle trassen i Nedre korridor er det også lagt til grunn registreringer som ble 

gjennomført av kulturminnemyndigheten i Oppland fylkeskommune ihht kulturminnelovens § 

9, høsten 2006. Disse undersøkelsene ble gjort for den regulerte traseen i Nedre korridor. 

Det ble den gang påvist tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner.  

http://www.unimus.no/
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3 TILSTAND, VERDIER OG KONSEKVENSER 

3.1 Overordnet beskrivelse og vurdering av temaet 

For 20 000 år siden lå Norge under en tykk iskappe. I tiden etter 10 000 f.Kr trakk den store 

innlandsisen seg tilbake i etapper med mindre tilbakeslag. De tidligste menneskene i Norge 

var fangstfolk, som drev med jakt, fiske og sanking. Etter hvert som isen trakk seg tilbake 

fulgte menneskene etter, det er svært sannsynlig at disse tidligste jegerne og samlere har 

utnyttet store områder og stadig vært på flyttefot. De eldste kjente boplassene på Østlandet 

er over 11000 år gamle. Det er ikke gjort funn på Jevnaker som tyder på at området var tatt i 

bruk på dette tidspunktet. 

Perioden yngre steinalder (4000-1800 år f.Kr) og bronsealder (ca 1800-500 f.Kr) er en 

brytningstid mellom fangst og jordbruk. Med jordbruket ble menneskene mer bofaste da 

buskapen ble en stabiliserende faktor i husholdningen. De første jordbrukerne slo seg ned på 

lettdrevet og selvdrenerende morenejord i nærheten av vann. Mange av boplassene ble lagt i 

områder som fortsatt brukes til jordbruk. Bondenæringen spredte seg i økende tempo i 

sentrale lavlandsområder. I bronsealder ble redskaper, våpen og annet utstyr i alt 

vesentligste laget av stein, bein, tre og andre naturmateriale. De er ikke til nå kjent 

bosetningsspor fra denne perioden i Jevnaker, men det er likevel funn som tyder på at 

området var befolket alt på denne tiden. På flere gårder er det funnet skafthulløkser, dette 

redskapet er knyttet til overgangen yngre steinalder/ bronsealder. Det er også gjort flere 

løsfunn av flint, som kan stamme fra yngre steinbrukende tid. En stor og majestetisk 

gravrøys på Olum er det tydeligste beviset på at det har vært bosetning i området i 

bronsealderen. Denne har et tverrmål på 32 m og er 4,6 m høy og er et av de mektigste 

gravminnene på Hadeland. På Røste er det gjort funn av en halsring i bronse.  

I løpet av jernalderen begynte menneskene for alvor å rydde seg gårder, opparbeide seg tun, 

innmark og utmark. Da fikk de også hevd på eget område. En regner med at eiendomsretten 

over land i alle fall går tilbake til jernalderen, for om lag 2000 år siden. Det er imidlertid kjent 

få direkte spor også etter denne bosetningen. Men monument over de døde- gravhauger og 

røyser, sammen med løsfunn, gir en god indikasjon på hvilke gårder som var tatt opp alt i 

jernalderen. Fra Jevnaker kjennes en rekke graver og gravfelt, samt løsfunn, fra jernalder. 

Næringsgrunnlaget i middelalderen var jordbruk og husdyrhold, jakt og fiske. De eldste 

gårdene strakte seg vidt utover og hadde retter i skog og fjell. Etter hvert som folketallet økte 

ble gårdene delt i flere bruk. Frem til Svartedauden på midten av 1300-tallet var tiden preget 

av vekst og ekspansjon. Etter Svartedauden sank folketallet betraktelig og store områder, 

der det før hadde vært gårder med åker og eng, ble nå lagt øde og grodde igjen. I første 

halvdel av 1500-tallet nådde nedgangen bunnen og det satte nå inn en økonomisk oppgang. 

Folketallet økte, og mange av gårdene som var lagt øde under Svartedauden ble nå ryddet 

på ny. Tusenvis av hoggere trengte stadig lenger inn i skogene for å skaffe tømmer til de nye 

sagbrukene og bergverkene. Og mange bønder ble travelt opptatt med hogst, kjøring, fløting 

og foredling av skogens rikdommer.  

Tiden mellom 1704-1770 var en rik oppgangstid for landet, ikke minst for jordbruket. 

Folketallet økte og slik forholdene var måtte det stigende folketallet først og fremst 

underholdes med et mer intensivt jordbruk. Det gamle åkerlandet ble for lite og det måtte 

nyrydding til. Til dette trengtes stor arbeidshjelp. For å sikre seg tydde bøndene mer og mer 
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til husmenn som arbeidshjelp. Husmennene hadde kontrakt med husbonden om å jobbe et 

visst antall dagsverk i avgift for plassen. Som regel var det husbonden som sørget for å sette 

opp husene, men nydyrkingen måtte husmannen sørge for selv. Husmannen skulle ha fri ved 

og hamn til dyra sine. På denne måten fikk husbonden en fast stab av arbeidere, som for en 

stor del hadde arbeidet sitt på gården året rundt. I onnene og ellers når det var behov, var 

også koner og barn med på arbeidet på gården. Arbeidet på husmannsplassen måtte ofte 

gjøres om kvelden og ofte på søndager. Mye ny jord ble ryddet på denne måten.  

Industrien på Hadeland har sterke røtter tilbake til 16/1700-tallet og voks frem rundt 

Randsfjorden. Denne var sentral i fremveksten av industrien på Hadeland. Både Hadeland 

glassverk, Onsaker Teglverk og Kistefoss Træsliberier ble etter hvert etablert ved fjorden. 

Industrien fikk stor betydning for Hadeland og ble sammen med jordbruket den viktigste 

næringsveien for innbyggerne. 

Randfjordsbanen fra Drammen til Jevnaker ble åpnet i 1868. Med denne ble Randsfjord-

distriktet knyttet til omverden på en ny måte. Jernbanen knyttet industristedene i Jevnaker 

nærmere til hovedstaden og særlig profitterte Hadeland glassverk på dette. Bergensbanen 

ble åpnet i 1909 og fra nå av ble det gode samferdselsårer til Vestlandet. Dette var gunstig 

for Hadeland, som for resten av Østlandet. Jordbruksprodukter ble transportert ut av 

Hadeland kommunene med Bergensbanen samtidig som tilgangen på, for eksempel, saltsild 

ble lettere. Jernbanens virkning var overveiende av positiv karakter, en kunne registrere 

utvikling på flere næringsområder etter at jernbanen nådde distriktet, både når det gjaldt 

jordbruket/skogbruket og industrien.    

 

3.2 Samlet vurdering av kulturminnenes og kulturmiljøenes 

sårbarhet for tiltaket 

Det er mange kjente automatisk freda kulturminner i plan- og i influensområdet. Gravminner 

fra bronsealder/jernalder dominerer, men det er også kjent gjenstandsfunn fra yngre 

steinalder/ bronselader. I tillegg er det registrert flere spor etter dyrking og andre aktiviteter 

fra jernalder/middelalder. Det er også flere vedtaksfreda bygninger i området for eksempel 

hovedbygningen på Gullen og Jevnaker prestegård. SEFRAK-registrerte kulturminner i 

området kan stort sett knyttes til gårdsbosetning på 1800-tallet. De eldste bygningene finnes 

på gårdene sør i planområdet der det er registrert bygninger tilbake til 1700-tallet. 

Pilegrimsleden (som følger eldre ferdselsveier) går gjennom gamle tunområder og 

friluftsområdet Moesmoen der det finnes rester etter ammunisjonslagre fra andre 

verdenskrig. Gårdsområdene mellom Jevnaker og Olimb, med tun og jordbruksland, er 

gårder med stor tidsdybde. Selv om dette jordbrukslandskapet i dag inngår i et mer moderne 

landskap, framstår jordbrukslandskapet og kulturlandskapet som dominerende i området.  

Mange av kulturminnene utgjør samlede kulturmiljø og kommer i indirekte eller direkte 

konflikt med de ulike vegalternativene.  
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3.3 Delstrekning A, Bergertjernet til Rønnerudmarka 

Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning av delområdene.  

3.3.1 Kulturmiljø 1 Hadelands Glassverk og omegn 

Hadeland Glassverk ble anlagt på områder som tilhører gården Mo, ved sørenden av 

Randsfjorden i 1762. Produksjonen startet i 1765, dette gjør verket til Norges eldste 

industribedrift med kontinuerlig drift. I startfasen bestod produksjonen i hovedsak av flasker, 

apotekerglass, medisinglass og glass til husholdningsbruk. I 1852 overtok Ole Chr. Berg som 

glassverkets bestyrer og under hans ledelse gjennomgikk verket en stor utvikling. 

Produksjonen ble lagt om til småglass som omfatter vinglass, boller, fat, blomsterglass og 

vaser. På 1800-tallet brukte de modeller av glass fra andre land i Europa, men i 1920-årene 

begynte bedriften egen utvikling av modeller. Hadeland Glassverk er Norges tredje største 

turistattraksjon (2004) (Kilde: Wikipedia) og er Jevnakers tusenårssted. I dag produseres 

mesteparten av glasset utenlands, og med sine 190 ansatte representerer glassverket i dag 

en bransje som gjennomgår stadig utvikling, med økt fokus på kostnadseffektiv produksjon 

og bedriftenes besøkstilbud. Det er også muligheter for gjestende glassblåsere til å lage sine 

egne glass, noe som har skapt et innovativt og utviklende miljø. 

I dag fremstår Hadeland Glassverk som et viktig industrielt kulturmiljø med eldre 

bygningsmasse. Bygningene er alle registrert i SEFRAK registeret, men alder er ukjent. På 

noen bygninger kan huggespor sees på tømmeret. Bygningene er vedlikeholdt og i god 

teknisk stand.  

Tabell 3-1: . 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S1 05320203015 148/8 Restaurantbygning Ukjent  
 05320203016 148/8 Butikk/foretningsbygg Ukjent  
 05320203017 148/8 Restaurantbygning/ 

kafebygniing 
Ukjent  

 05320203018 148/8 Kontor- og 
adm.bygning rådhus 

Ukjent  

 05320203019 148/8 Butikk/foretningsbygg Ukjent  
 05320203020 148/8 Butikk/foretningsbygg Ukjent  
 05320203021 148/8 Butikk/foretningsbygg Ukjent  
 05320203022 148/8 Garasje, uthus anneks 

til bolig 
Ukjent  

 05320203023 148/8 Butikk/foretningsbygg Ukjent  
 05320203024 148/8 Bedehus, 

menighetshus 
Ukjent  

 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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Figur 3-1: Hadeland glassverk (Kilde: Wikepedia) 

 

 

Figur 3-2: Flyfoto av Hadeland Glassverk i 1935. Hentet fra ”Hadelands historie 1900-1950”. 

Da Hadeland Glassverk ble etablert i 1762, var det et nytt og fremmedartet tilskudd til lokalt 

nærings- og samfunnsliv, og for mange fremsto det ved inngangen til 1900-tallet fremdeles 

som et samfunn i samfunnet- med egen butikk og egne foreninger.  

Glassverkets arbeiderboliger lå samlet på området Grønland, og ingen steder på Hadeland 

levde folk så tett som akkurat her. I 1900 bodde i alt 454 mennesker i 18 boliger, mer enn 25 

personer i hver bolig. Det var flere leiligheter og husstander i hver bolig. Den enkelte leilighet 

var liten og trangboddheten iøynefallende. Situasjonen ble bedre utover 1900-tallet. 

Arbeiderboligene ble forbedret og påbygd for å gi plass til flere leiligheter og i 1915 innredet 

verket nye funksjonærleiligheter i administrasjonsbygget. Boligvanskene vedvarte likevel, 

men de ble forsøkt løst gjennom Egne Hjem - ordningen. Den gikk i korthet ut på å bygge 

eneboliger, og da mer i tråd med moderne krav til standard. I dag er et fåtall av disse 

arbeiderboligene bevart. 
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Figur 3-3: Arbeiderboliger knyttet til Hadeland Glassverk. 

Den gamle direktørboligen til Hadeland Glassverk er i dag Thorbjørnrud hotell. Hotellet ligger 

fint til ved Randsfjorden og er et ærverdig bygg med stilrent påbygg frå 1980-tallet.  

Jevnaker stasjonsbygning ble bygget i forbindelse med åpningen av Bergensbanen i 1909. 

Den høytidelige åpningen fant sted i november og folk i Jevnaker og Lunner var fylt med 

forventninger. Åpningstoget, med Kong Haakon og dronning Maud, forlot Oslo tidlig om 

morgenen. Nærmere klokka ni ankom toget nye Jevnaker stasjon, som lyste av ”fersk maling 

og festlige flagg”. Her hadde det møtt frem et par tusen mennesker. Bygningen ligger i dag 

på sin opprinnelige plass, men funger ikke lenger som stasjon. Huset er bygget i dragestil og 

er i god teknisk stand med mange originale deler. Bygningen er ikke oppført i SEFRAK 

registrert, men burde vært det.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-4: Jevnaker stasjonsbygning, bygget 1909. 
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Tabell 3-2:  

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S2  05320203011  Hotellbygning Ukjent  
 05320203025  Enebolig Ukjent  
 05320203026  Enebolig Ukjent  
 S3 05320203012  Kombinert bolig< annet 

areal 
Ukjent  

 05320203013  Enebolig Ukjent  
 05320203014  Garasje uthus anneks til 

bolig 
Ukjent  

 05320203027  Andre småhus med 3-4 
boliger 

Ukjent  

 05320203029  Del av rekkehus med 5 
boliger 

Ukjent  

 05320203030  Del av rekkehus med 5 
boliger 

Ukjent  

 05320203031  Del av rekkehus med 5 
boliger 

Ukjent  

 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Verdivurdering:  

Kulturmiljøet representerer en viktig del av norsk industrihistorie ved Hadeland Glassverk og 

arbeiderboligene. Da Bergensbanen ble åpnet på begynnelsen av 1900-tallet ble 

kommunikasjon og transportmulighetene forbedret, noe som fikk stor betydning for industri 

og jordbruk på Jevnaker. Den opprinnelige stasjonsbygningen står fortsatt, og selv om den 

ikke lenger er i bruk, er den et historisk vitnesbyrd om denne viktige hendelsen. Verdien av 

kulturmiljøet er noe forringet av moderne aktivitet som nybygg og veger.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha middels til stor kunnskapsverdi, middels til stor 

opplevelsesverdi og middels til stor bruksverdi. Samlet verdivurdering blir middels til stor 

verdi. 

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende Rv 35 dette gir et middels 

positivt omfang. 

Alternativ 2: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende Rv 35 dette gir et middels 

positivt omfang. 

Alternativ 3: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende Rv 35 dette gir et middels 

positivt omfang. 
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Alternativ 4: tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på kulturmiljøet, men tiltaket vil være synlig 

fra kulturmiljøet. Samtidig vil en positiv effekt av tiltaket være mindre trafikk på eksisterende 

veg. Til sammen gir dette intet omfang. 

Alternativ 5: som alternativ 4. 

Alternativ 6: traseen krysser i gjennom det definerte kulturmiljøet og selve vegbanen vil bli 

svært dominerende i kulturmiljøet. I tillegg til vegen er det planlagt 2 rundkjøringer for på- og 

avkjørsel til den nye Rv 35. Flere av de mindre veiene vil bli utbedret i forbindelse med dette. 

Med vegbanen, rundkjøringene og skjæringene vil tiltaket bli svært dominerende i 

kulturmiljøet. 5 bygninger som er SEFRAK registrert vil måtte rives som følge av tiltaket. 

Hadeland Glassverk blir ikke direkte berørt av traseen, Thorbjørnrud hotell, 

Stasjonsbygningen og arbeiderboligene øst for vegen vil også alle bli stående, men tiltaket vil 

være godt synlig og det som igjen av helhet av kulturmiljøet vil bli praktisk talt helt borte. 

Tiltaket medfører et stort negativt omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM1 vurderes som:  

        Lite        Intet        Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt                  positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-------------I--------------|---------------|----------------| 

         ▲                                       ▲                      ▲ 

           6                                               4,5                     1,2,3                      

 

Konsekvenser:  

Alternativ 1: Middels til stor verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir middels 

positiv konsekvens (++).   

Alternativ 2: Middels til stor verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir middels 

positiv konsekvens (++).   

Alternativ 3: Middels til stor verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir middels 

positiv konsekvens (++).   

Alternativ 4: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

Alternativ 5: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

Alternativ 6: Middels til stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).   
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3.3.2 Kulturmiljø 2 Moesmoen 

Moesmoen ligger sør for Hadeland Glassverk og er et unikt område. Området er kupert og 

skogklegg med en undervegetasjon bestående av lyng, mose og gress. Det er tett med stier 

og blir brukt til rekreasjonsforemål.  

 
Krigsminner 

Området har blitt brukt til militære formål i lang tid. På 1700 og 1800 tallet var det en 

eksersisplass i bruk vest for Mo gård.  

 

Figur 3-5: Kartutsnitt over plassering av eksersisplassen. 

 

Under 2. verdenskrig tok også tyskerne området i bruk. Det ble bygget et ammunisjonslager, 

et minehus, flere forlegningsbrakker, stall, spisesal og steder med vaskemuligheter. 

Minehuset står den dag i dag og er det eneste av sitt slag i Norge. Her rekvirerte tyskerne 

barnløse kvinner til tjeneste (personlig kommentar Per Ole Rønning). Rester etter 

bygningene kan fortsatt sees i området.  

Under synfaringen ble det registrert 7 store nedgravinger (gps punkt: 10,16,17,19,21,22,23). 

Disse var alle svært ensartet i formen, se illustrasjon figur 3-6 på neste side. 

Gropene som ble registrert var strategisk plassert i forhold til oversikt og en tolking av 

gropene er stridsvognsstillinger. Det er registrert tilsvarende groper i et lignende område på 

Ringerike (personlig kommentar Ragnar Bjørnstad). Gps punkt 25 er en grunnmur, denne 

skal trolig også sees i sammenheng med aktiviteten her under 2.verdenskrig. 
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Figur 3-6: Illustrasjon av form for store nedgravninger 

 

Automatisk freda kulturminne 

Innenfor det definerte kulturmiljøet er det registrert to automatisk freda kulturminner. Dette er 

to steinringer tolket som gravminner. Id 45044 er en steinring bestående av 11 stein. Ringen 

ble undersøkt i 1975, da den var noe skadet. ID 19101 består av 13 stein. Ringen ligger tett 

inntil veikanten og noen av steinene kan være flyttet. Terrenget skråner opp mot midten av 

ringen, der er det et hull.  

I tillegg ble det under befaringen registrert 7 groper i terrenget (GPS punkt 11,12,13,15, 18, 

19, 20, 24). Disse er tolket som kokegroper eller kullgroper. Det er ikke stukket i gropene, så 

det er ikke påvist kull. Tolkningen som førreformatoriske kulturminner i form av 

kokegroper/kullgroper er likevel ganske sikker. Gropene var relativt små, mellom 1x1 m og 

2x2 meter og opp til 0,5 m dype. Et unntak er grop nr 20, denne var større, om lag 3 x 4m og 

0,70 cm dyp. 

 

Figur 3-7: Bilde til venstre viser en kullgrop, bilde til høgre viser gravminne, Askeladden id nr 19101. 
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Tabell 3-3: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

45044 Mo med Klæggerud 
(148/1), Veggrunn 
(180/49) 

Gravminne (steinring) Jernalder 

19101 Mo med Klæggerud 
(148/1), Veggrunn 
(180/49) 

Gravminne (steinring) Førreformatorisk 

 

Under den forløpige §9 registreringen utført av Oppland fylkeskommune ble det registrert 

noen rydningsrøyser og flere kullgroper innenfor kulturmiljøet.  

 

Nyere tids kulturminner 

På Moløkka (kartreferanse S 4) er det et bygningsmiljø der 4 bygninger er registrert i 

SEFRAK registeret. De ligger fint til ved Randselva, området er relativt flatt og kledd med lett 

gran- og bjørkeskog. I rundt bygningsmiljøet er det grasmark. To av bygningene er bygd i 

sveitserstil, noe som er karakteristisk for siste halvdel av 1800-tallet. Bygningene er godt 

vedlikeholdt og har en viss grad av autentisitet. Nyere bygninger er bygd rundt de SEFRAK- 

registrerte husene. 

Tabell 3-4:  

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

4 05320205001 Moløkka Enebolig m 
hybel/sokkelleil. 

Ukjent  

 05320205002 Moløkka Enebolig Ukjent  
 05320205003 Moløkka Enebolig Ukjent  
 05320205004 Moløkka Enebolig m 

hybel/sokkelleil. 
Ukjent  

 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Pilegrimsleden går igjennom Moesmoen, se eget avsnitt om Pilegrimsleden (s 44) 

 

Verdivurdering:  

Moesmoen er et kulturmiljø med stor tidsdybde med bevarte kulturminner både fra 

forhistorisk- og nyere tid. Området har kulturminner av nasjonal verdi i form av automatisk 

freda kulturminner og en rekke krigsminner knyttet til 2.verdenskrig som forteller en viktig 

historie.  

Området blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelses verdi og stor bruksverdi. 

Samlet verdivurdering er stor verdi.    
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        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                   ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1: Tiltaket vil gå i gjennom det definerte kulturmiljøet og det blir således direkte 

konflikt. Der traseen krysser Fv 241 er det planlagt rundkjøringer for på- og avkjørsel for 

omkringliggende veger. Dette fører til at det blir omfattende inngrep i området som ligger 

svært nær de to registrerte gravminnene. Uten en utvidelse av Fv 241 er det likevel ikke 

direkte konflikt med kulturminnene, men det får en negativ visuell innvirkning. Tiltaket vil 

også komme i direkte konflikt med kullgroper og stridsvognssstillinger. En formildende faktor 

er likevel at vegen går i utkanten av kulturmiljøet. Det blir middels til stort negativt omfang. 

Alternativ 2: som 1, men krysset er trukket noe lenger bort fra gravminnene. Det blir middels 

til stort negativt omfang, men noe bedre enn alternativ 1. 

Alternativ 3: som alternativ 2. 

Alternativ 4: Tiltaket vil gå i gjennom det definerte kulturmiljøet og det blir således direkte 

konflikt. Tiltaket er imidlertid i utkanten av kulturmiljøet, i motsatt ende fra der gravminnene er 

registrert. I denne delen av KM er det kjente krigsminner og kullgroper. Middels til stort 

negativt omfang. 

Alternativ 5: som alternativ 4. 

Alternativ 6: traseen vil gå igjennom det definerte kulturmiljøet og det blir således direkte 

konflikt. Traseen går imidlertid i utkanten av kulturmiljøet og utenom kjente kulturminner, noe 

som gir en formildende faktor. Liten til middels negativt omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM 2 vurderes som:  

       Lite         Intet      Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                   ▲               ▲       

                  1,2,3,4,5               6                   

           

 Konsekvenser:  

Alternativ 1: Stor verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).  

Alternativ 2: Stor verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).  
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Alternativ 3: Stor verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).  

Alternativ 4: Stor verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---). 

Alternativ 5: Stor verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---). 

Alternativ 6: Stor verdi sammenholdt med lite til middels negativt omfang gir liten til middels 

negativ konsekvens (-/--). 

  

3.3.3 Kulturmiljø 3 Kleggerud 

Kleggerud er et småbruk beliggende fint til sørøst for Moesmoen. Gården ble trolig ryddet før 

Svartedauden på midten av 1300-tallet. Dette vitner navnet, Kleggerud, om. De fleste av 

gårdene som ble ryddet mellom vikingtid og tiden før Svartedauden fikk navn som slutter på 

–rud. Rud betyr rydning. Nå er det riktignok mange -rud gårder som stammer fra 1600-tallet 

og senere, men disse lar seg som regel lett skille ut.  

På gården i dag er det tre bygninger registrert i SEFRAK registeret. To av dem står på en 

liten høyde i terrenget. Bygningene er i dårlig tekningsk stand, men har stor grad av 

autentisitet.  

 

Figur 3-8: Kleggerud, SEFRAK id nr 05320206008 og 05320206009. 

Tabell 3-5:  

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S5 05320206008 Kleggerud Garasje, uthus Ukjent  
 05320206009 Kleggerud Fritidsbygg Ukjent  
S6 05320206004  Enebolig Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 



rv.35 Jevnaker – Olimb. Kommunedelplan og KU. Kulturminner og kulturmiljø 39 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

I området rundt gården, i de skogkledde liene, ble det registrert en rekke rydningsrøyser og 

noen tufter under den forløpige §9 undersøkelsen utført av Oppland fylkeskommune. Både 

tuftene og rydningsrøysene er trolig etterreformatoriske. Disse kulturminnene er trolig spor 

etter husmannsplasser som ble ryddet på 17/1800-tallet.  

 

Verdivurdering:  

Kleggerud er et småbruk med røtter tilbake til tidlig middelalder. Siden den gang har området 

gjennomgått store endringer og i dag er det nyere tids kulturminner som dominerer 

kulturmiljøet. De SEFRAK-registrerte bygningene er synlige vitnesbyrd om gården rundt 

århundreskifte. De mange rydningsrøysene og tuftene som er registrert, er trolig rester etter 

husmannsplasser som ble ryddet på 17/1800-tallet.   

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og liten 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir liten verdi. 

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

           ▲ 

 

Omfang:  

Alternativ 1: tiltaket går igjennom det definerte kulturmiljøet. De SEFARK registrerte 

bygningene og noen av de nyregistrerte rydningsrøysene og tuftene vil bli fjernet. Det blir 

derfor et stort negativt omfang for kulturmiljøet. 

Alternativ 2: tiltaket går igjennom det definerte kulturmiljøet og det blir således direkte 

konflikt. Dette alternativet medfører ikke riving av de SEFRAK registrerte bygningene, men 

flere av de nyregistrerte rydningsrøysene og tuftene vil bli fjernet. Det blir således stort 

negativ omfang 

Alternativ 3: som alternativ 2. 

Alternativ 4: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

Alternativ 5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang 
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Tiltakets omfang for KM 3 vurderes som:  

     Lite         Intet       Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

          ▲                                      ▲ 

           1,2,3                                        4,5, 6 

                                          

Konsekvenser:  

Alternativ 1: Liten verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir liten negativ konsekvens 

(-). 

Alternativ 2: Liten verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir liten negativ konsekvens 

(-). 

Alternativ 3: Liten verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir liten negativ konsekvens 

(-). 

Alternativ 4: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

Alternativ 5: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

Alternativ 6: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

 

3.3.4 Kulturmiljø 4 Opperud 

Opperud ble trolig ryddet en gang mellom vikingtiden og midten av 1300-tallet. I dag viser 

gården seg som et lite småbruk fint beliggende i utkanten av bygda og dagens storgårder. 

Det er i dag to bygninger på tunet, begge er registrert i SEFRAK. Bygningene er i relativt god 

teknisk stand, men våningshuset er oppjustert og ombygd i nyere tid.  

Tabell 3-6:  

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

8  05320203008 Opperud Våningshus Ukjent  
 05320203009 Opperud Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Under den forløpige §9 undersøkelsen utført av Oppland fylkeskommune, ble det registrert 

flere rydningsrøyser og tufter i området vest for tunet. Både tuftene og rydningsrøysene er 

tolket som spor etter husmannsplasser som ble ryddet på 17/1800-tallet. 
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Verdivurdering:  

Opperud, som mange av –rud gårdene, er et småbruk som trolig ble tatt opp i tiden rundt 

tidlig middelalder. I dag er det nyere tids kulturminner som dominerer kulturmiljøet. De 

SEFRAK-registrerte bygningene er synlige vitnesbyrd om gården rundt århundreskifte. De 

mange rydningsrøysene og tuftene som er registrert, er trolig rester etter rydninger og 

husmannsplasser som ble ryddet på 17/1800-tallet.   

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og middels 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir liten verdi. 

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

            ▲ 

 

Omfang:  

Alternativ 1: tiltaket vil gå i tunnell ovenfor det definerte kulturmiljøet og vil således ikke ha 

innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 2: traseen vil gå i nedkant av det definerte kulturmiljøet og vil knapt være synlig fra 

husene. Noen av nyregistrerte rydningsrøysene og tuftene vil måtte fjernes i forbindelse med 

tiltaket. Tiltaket får middels negativt omfang. 

Alternativ 3: som alternativ 2. 

Figur 3-9: Tunet på Opperud. 
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Alternativ 4: traseen vil gå innenfor det definerte kulturmiljøet og det blir således direkte 

konflikt. Traseen berører ikke bygningene, men kommer svært nær. Med planlagte fyllinger 

vil vegen bli svært dominerende i kulturmiljøet. Tiltaket får stort negativt omfang. 

Alternativ 5: som alternativ 2. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM 4 vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

          ▲               ▲                    ▲       

            4                  2,3,5                       1,6 

 

Konsekvenser:  

Alternativ 1: Liten verdi sammenholdt med intet negativt omfang gir ingen konsekvens (0).   

Alternativ 2: Liten verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-).   

Alternativ 3: Liten verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-).   

Alternativ 4: Liten verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir liten negativ konsekvens 

(-).   

Alternativ 5: Liten verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-).   

Alternativ 6: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0).   

 

3.3.5 Kulturmiljø 5 Haugen, Bakken og Steinbråtan 

Haugen, Bakken og Steinbråtan er tre småbruk/ husmannsplasser, med fin beliggenhet i 

utkanten av dagens bygd og storgårder.  

Haugen er et lite småbruk med tre stående bygninger, ingen av dem er registrert i SEFRAK 

registeret, men det er trolig fra begynnelsen av 1900-tallet og burde vært med i registeret. 

Bygningene har stor grad av autentisitet og er i god teknisk stand. Vest for tunet er det 3 hus 

av nyere dato. 



rv.35 Jevnaker – Olimb. Kommunedelplan og KU. Kulturminner og kulturmiljø 43 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 

Figur 3-10: Bilde viser tunet på Haugen. 

Bakken og Steinbråten ble ikke befart, men det er i dag beitemark/ åkrer og i øst og sør, mot 

øst der terrenget blir brattere er lia kledd med granskog. Det er i dag 5 stående bygninger på 

tunene, tre av disse er registrert i SEFRAK. I tillegg er det registrert en ruin. I området rundt 

Steinbråtan ble det av Oppland fylkeskommune registrert rydningsrøyser og tufter. Disse ble 

alle tolket som rester etter rydninger og husmannsplasser fra 17/1800-tallet. 

Tabell 3-7: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

9  05320202007 Bakken Våningshus Ukjent  
 05320203008 Bakken Ruin  Ukjent  
 05320202009 Bakken Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320202006 Steinbråtan Fritidsbygg Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Verdivurdering:  

Haugen, Bakken og Steinbråtan har trolig vært husmannsplasser under storgården Hauger. 

Kulturmiljø 5 er således et historisk vitnesbyrd om husmannsvesenet. Rundt de stående 

bygningene ble det registrert en rekke rydningsrøyser og tufter. Dette er trolig rester etter 

flere eller tidligere husmannsplasser. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og middels 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir liten verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

            ▲ 
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Omfang:  

Alternativ 1: tiltaket får ingen innvirkning på kulturmiljøet, det blir intet omfang 

Alternativ 2: tiltaket vil delvis gå inn i det definerte kulturmiljøet med den følge at bygningene 

på Steinbråtan må rives. For tunene som ikke blir direkte berørt, vil tiltaket likevel være 

dominerende i terrenget. Det blir middels til stort negativt omfang. 

Alternativ 3: som alternativ 2. 

Alternativ 4: tiltaket får ingen innvirkning på kulturmiljøet, det blir intet omfang  

Alternativ 5: som alternativ 2.  

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir intet omfang.  

Tiltakets omfang for KM 5 vurderes som:  

            Lite        Intet       Lite 
      Stort negativt      Middels negativt     negativt               positivt     Middels positivt      Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                   ▲                             ▲       

                     2,3,5                                1,4,6         

Konsekvenser:  

Alternativ 1: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 2: Liten verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-). 

Alternativ 3: Liten verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-). 

Alternativ 4: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 5 : Liten verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir liten negativ 

konsekvens (-). 

Alternativ 6: Liten verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

                                           

3.3.6 Kulturmiljø 6 Mo 

Gården Mo har en klassisk plassering i kulturlandskapet. Gården ligger på en høyde med 

flott utsikt over Randsfjorden i nord, en langstrakt flate strekker seg mot sørvest. Gården er 

sannsynligvis fra tidsepoken rundt jernalderen, trolig før. Mo var en av storgårdene som 

klarte seg gjennom den vanskelige tiden etter Svartedauden og har ikke vært lagt øde.  

Fra 1661 er der skriftlige opplysninger om 3 sager på Hadeland. Den ene av disse sagene 

var på Mo gård. Denne saga omtales også i matrikkelen fra 1667, der står det at en årlig 

kunne sage 8 000 bord på denne. Sagen tilhørte amtmannen Daniel Knoff, en av mennene 
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som eide mest jordgods på Hadeland. Tømmeret kunne føres rett opp på sagen fra vannet 

og bordene ble solgt, både lokalt og regionalt.      

Tunet framstår i dag som velholdt, med store majestetiske bygninger. En grusveg med 

bjørkeallé fører opp mot tunet. Tunet er et tradisjonelt firkanttun, der låven utgjør en side, 

samt en vinkel av det åpne tunet.  

 

Figur 3-11: Tunet på gården Mo. 

Fem av gårdens bygninger er registrert i SEFRAK: 

Tabell 3-8: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 10  05320203001 Mo Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320203002 Mo Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320203003 Mo Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320203004 Mo Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320203005 Mo Våningshus Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

Ved innkjøringen til gården står et kanonhus fra 1780 (Sefrak id 05320203001). Dette må 

sees i sammenheng med eksersisplassen som var på Moesmoen på 17/1800-tallet.  

 

Figur 3-12: Bygningene ved innkjørselen til Mo. Bygningen bakerst er fra 1780. 
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Det er ikke kjent automatisk freda kulturminne nær dagens tun, men KM 7 (gravfelt id nr 

29119) ligger på flaten sørvest for tunet og skal trolig sees i sammenheng med dette 

definerte kulturmiljøet. Det er også gjort funn av en skafthulløks på gården, også denne et 

stykke unna dagens tun, på Hesjebråtan, nær gravfeltet. Vanlig datering på skafthulløkser er 

slutten av yngre steinalder eller bronsealder.   

Sørøst for gården, nær dyrket mark, er det registrert en ulvestue/ fangstgrop. Gropen ble 

dekket til med kvist og greiner og et åte ble lagt ut i midten. På denne måten ble dyret lokket 

utpå, falt igjennom og ble fanget.  

 

Verdivurdering:  

Kulturmiljø 6 Mo er et kulturmiljø med stor tidsdybde. Gården Mo var tatt opp alt i eldre 

jernalder og er en av storgårdene i området som har klart seg gjennom vanskelige tider frem 

til i dag. Gården har en klassisk plassering i kulturlandskapet, den ligger høyt og fritt, har god 

oversikt over bygda og er dominerende i landskapet. På gården er det bygninger tilbake til 

1700-tallet. Innenfor kulturmiljøet er det også registrert en ulvestue/fangstgrop, denne er 

trolig fra før reformasjonene og dermed et automatisk freda kulturminne.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels til stor opplevelsesverdi og 

middels til stor bruksverdi. Samlet verdivurdering blir middels til stor verdi. 

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲ 

 

Omfang: 

Alternativ 1: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

Alternativ 2: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

Alternativ 3: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 

Alternativ 4: tiltaket vil gå like i utkanten av det definerte kulturmiljøet. Der den nye traseen 

krysser Fv 241 er det planlagt av/ og påkjørsler, tiltaket vil dermed bli svært dominerende og 

visuelt synlig fra kulturmiljøet. Det er stående SEFRAK bygninger i delen av kulturmiljøet 

som grenser til tiltaket. Det blir stort negativt omfang. 

Alternativ 5: som alternativ 4. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet, det blir dermed intet omfang. 
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Tiltakets omfang for KM 6 vurderes som:  

     Lite         Intet    Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt            positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

             ▲                                    ▲ 

               4,5                                         1,2,3,6    

 

Konsekvenser:  

Alternativ 1: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 2: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 3: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 4 : Middels til stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).   

Alternativ 5 : Middels til stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ 

konsekvens (---).   

Alternativ 6: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

 

3.3.7 Kulturmiljø 7 Gravfelt 

Kulturmiljøet består av et gravfelt med sju gravhauger. Alle gravhaugene er rundhauger med 

en diameter mellom 3 og 6 m og er opp til 0,5 m høye. I tre av haugene er det krater i 

midten. Feltet ligger i flatt terreng med furu og løvtrær. Inntil gravfeltet er det nydyrking. 

Jordsmonnet består av tørr sand, ingen utsikt. Gravfeltet hører til under storgården Mo og 

skal trolig sees i sammenheng med dagens gård. Pilegrimsleden passerer et lite stykke nord 

for feltet (på motsatt side av fv 241). 

Tabell 3-9: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

29119 Mo Gravfelt Jernalder 

 

Verdivurdering:  

Kulturmiljøet er et automatisk freda kulturminne og av nasjonal verdi. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og stor 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir stor verdi. 
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        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 2: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 3: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang 

Alternativ 4: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM7 vurderes som:  

      Lite         Intet       Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                                                    ▲       

                                                   1-6 

Konsekvenser:  

Alternativ 1: stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 2: stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 3: stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 4 stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 5: stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 6: stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

 

3.3.8 Kulturmiljø 8 Pilegrimsleden (innenfor delstrekning A) 

Pilegrimsleden er et fellesnavn på flere turveier som leder fra forskjellige deler av Norge til 

Trondheim. Veiene forsøker å gjenskape rutene brukt av pilegrimene på vei til Nidaros i 

middelalderen. I løpet av de flere hundre år som er gått siden pilegrimstradisjonen var 

levende, er de synlige sporene etter pilegrimene for de meste borte. Pilegrimene har vandret 

på veger som ofte var identiske med andre ferdselsveger. Mange av disse er i dag enten 

oppdyrket eller nedbygget av nyere vegsystemer og bebyggelse- eller de er grodd igjen.  
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I Jevnaker har traseen til pilegrimsleden gått over Moesmoen, så har den fulgt RV 35 fra 

Tosbekken og frem til Nedre Vang. Her fra og nordover har leden gått noe lenger mot øst 

enn eksisterende veg (se temakart). Det jobbes nå med å legge om traseen fra Tosbekken 

og videre nordover. Den nye traseen skal fra Tosbekken gå nord for gamlevegen, via 

Rønnerud og Bratval videre til Jevnaker kirke og Prestmoen. Nøyaktig hvor traseen skal gå, 

er ikke bestemt på dette tidspunktet. 

På Moesmoen er deler av pilegrimsleden bevart, det er usikkert hvor lange strekninger 

detteutgjør. På to steder gjør leden et kraftig avvik fra Fv 241, dette er mellom Frankrike og 

Kleggerud og mellom Jorbrudalen og krysset sør/sørvest for Mo gård. Her følger traseen 

eksisterende stier, i dag brukt som turstier, eller i innmark (personlig kommentar Sverre 

Steinnes).  

 

Figur 3-13: Kartutsnitt over Pilegrimsleden gjennom Moesmoen. 

Verdivurdering:  

Bevarte fysiske rester etter pilegrimsleden har stor verneverdi da det er et nasjonalt 

kulturminne.  

Kulturminnet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og stor 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir stor verdi. 

 

        Liten              Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                               ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1: den planlagte traseen krysser Fv 241 ved Kleggerud. Her er det planlagt på- og 

avkjørsler i tillegg til den nye vegbanen. Dette medfører omfattende inngrep i området. 

Tiltaket vil medføre direkte inngrep i den historiske veglinjen og det vil gi et stort negativ 

omfang.  

Alternativ 2: som alternativ 1. 
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Alternativ 3: som alternativ 1. 

Alternativ 4: mellom vegkrysset og Mo gård er det planlagt på- og avkjørsler i tillegg til ny 

veg. Dette fører til omfattende inngrep. Tiltaket fører med seg brudd på den historiske 

veglinjen. Det blir stort negativt omfang. 

Alternativ 5: som alternativ 4. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på tiltaket. Det blir intet omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM 8 Pilegrimsleden (i del A) vurderes som:  

     Lite           Intet       Lite 
      Stort negativt      Middels negativt   negativt                 positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

              ▲                                  ▲       

          1,2,3,4,5                                        6 

 

Konsekvenser:  

Alternativ 1: stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens  

(---). 

Alternativ 2: stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens  

(---). 

Alternativ 3: stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens  

(---). 

Alternativ 4: stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens  

(---). 

Alternativ 5: stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens  

(---). 

Alternativ 6: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

 

3.3.9 Andre kulturminner 

Tabell 3-10. 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S 7 05320206005 Bebyggelse 
sydvest for 
Kleggerud 

Våningshus Ukjent  

 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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Den SEFRAK registrerte bygningen er regnet som et enkeltstående kulturminne, den er 

vurdert ut fra kriteriene som liten lokal verdi. Traseene i den øvre korridoren (alternativ 1,2,3) 

vil komme svært nær bygningen. Ved en gjennomføring av tiltaket bør en søke å ta hensyn til 

bygningen. Bygningen vil ikke bli nærmere omtalt i rapporten. 

 

3.4 Delstrekning B,  Svenådalen – Gullen 

Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning av delområdene.  

3.4.1 Kulturmiljø 9 Solbakken og Prestegårdselva 

Solbakken er skilt ut fra gården Øvre Vang. Gårdene Øvre og Nedre Vang utgjorde 

storgården Vang, som var etablert alt i eldre jernalder. De eldste skriftlige kildene som 

omtaler gården er fra 1346. Det har trolig vært aktivitet på gården tidligere, det vitner funn av 

en skafthull øks om (C 16640). På gården Øvre Vang er det registrert flere automatisk freda 

kulturminner, en lokalitet med bosetningsspor (id nr 45045) og to gravfelt (id nr 19098, 

48705). Disse er alle utenfor det definerte kulturmiljøet.  

Solbakken ble skilt ut fra gården Øvre Vang i senere tid og var tidligere et mindre 

industriområde med smie, meieri, og butikk. I dag fremstår Solbakken med et representativt 

bygningsmiljø for området. Bygningene er i stor grad autentiske og to av de SEFRAK-

registrerte bygningene er i god teknisk stand. Ruinene og bygningene som ligger i 

kulturmiljøet er trolig rester etter denne aktiviteten 

Tre bygninger er registrert i SEFRAK: 

Tabell 3-11: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S11  05320106005 Solbakken Del av tomannsbolig Ukjent  
 05320106006 Solbakken Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320106013 Solbakken Annen industribygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

 

Langs Vangselva har det vært småindustri (som dammer, teglverk og møller), noen av  

 

Figur 3-14: Bildene viser bygningsmiljø på Solbakken. Bildet lengst mot høgre viser 

industribygningen 
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Enkelte av ruinene og bygningene er i dårlig teknisk stand, og noe som trekker ned 

opplevelses og bruksverdien. Bygningene og ruinene ligger spredt i dyrket mark. Området 

sør for miljøet heter Vangsmølla 

I området langs Prestegårdselva er det 4 bygninger registrert i SEFRAK, bare en er stående. 

Tabell 3-12: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S 12  05320107043 Vest  for 
Helleksrud 

Annen landbruksbygning Ukjent  

 05320107044 Vest  for 
Helleksrud 

Enebolig Ukjent  

 05320107046 Vest  for 
Helleksrud 

Enebolig Ukjent  

 05320107041 Vest  for 
Helleksrud 

Annen landbruksbygning Ukjent  

 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Den nåværende traseen til Pilegrimsleden går også gjennom kulturmiljøet (se avsnitt 3.3.8 

for generell beskrivelse). 

 

Figur 3-15: Utsnitt over dagens trase for Pilegrimsleden.  

I delstrekning B følger pilegrimsleden hovedsaklig rv 35 frem til Nedre Vang. Her fra går 

leden vest for tunet på Solbakken og fortsetter nordover, øst for den eksisterende fv 240. I 

noen parti går leden langs eksisterende rv 35. Det er uvisst hvor godt bevarte disse 

strekningene er. Som nevnt under avsnitt 3.3.8, er det planer å legge om traseen til 

Pilegrimsleden. Den nye traseen vil ikke gå gjennom kulturmiljø 9.  
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Verdivurdering:  

Solbakken har et autentisk bygningsmiljø av regional verdi. Ruinene og bygningene langs 

elva er historiske vitnesbyrd om småindustri langs denne. Kulturmiljøet er forstyrret av Rv 35 

og det er til dels lite igjen av bygningene fra industrien langs elva. Den nåværende traseen til 

pilegrimsleden går gjennom kulturmiljøet, den ligger delvis i og øst for rv 35. 

Opplevelsesverdien til pilegrimsleden er sterk forringet av eksisterende rv35 med dagens 

omfattende trafikk. Det er planer å legge om traseen til pilegrimsleden, den nye traseen vil da 

ikke gå igjennom KM 9.  

Samlet verdivurdering blir middels verdi.  

 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                             ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende Rv 35. Dette gir et middels 

positivt omfang. 

Alternativ 6: i krysset mellom Rv 35 og Fv 240 er det planlagt rundkjøring med for på- og 

avkjørsler for omkringliggende veger. Selve traseen vil gå igjennom kulturmiljøet, mellom 

Solbakken og elva. Vegbanen vil ligge noe høyere enn dagens terreng. Dette fører til store 

inngrep i kulturmiljøet og utbedringer av eksisterende mindre veger. Tiltaket blir svært 

dominerende i terrenget og godt synlig fra Solbakken. Tiltaket vil også medføre et ennå 

større brudd på den historiske veglinjen til pilegrimsleden. Nå skal imidlertid traseen legges 

om, så på sikt vil ikke tiltaket ha noen innvirkning på kulturminnet. Et lite positivt moment ved 

dette alternativet er likevel at den nye vegen vil ta av for mye av trafikken på den 

eksisterende Rv 35 som er plassert nærmere tunet en det planlagte alternativ 6. Samlet vil 

tiltaket få et stort negativt omfang. 

Tiltakets omfang for KM9 vurderes som:  

      Lite          Intet     Lite 
      Stort negativt      Middels negativt    negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

           ▲                                                         ▲ 

            6                                                                      1-5 

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: middels verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir middels positiv 

konsekvens (++).   

Alternativ 6: middels verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir middels til stor negativ 

konsekvens (--/---). 
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3.4.2 Kulturmiljø 10 Jevnaker kirke/ Prestegården 

Jevnaker kirke er en åttekantet kirke fra 1834. Opprinnelsen til Jevnaker kirke er en 

steinkirke, muligens bygget av Olav Kyrre, sannsynligvis på slutten av 1000-tallet. Tidlig på 

1800-tallet ble kirken for liten, og man forsøkte å bygge på den. Dette førte til relativt store 

skader på kirken, og den gamle steinkirken ble etter mye diskusjon revet i 1832. Den 

nåværende kirken ble reist på den samme tomten hvor den gamle kirken sto. Dette er 

Hadelands største kirke, med sitteplass for om lag 700 mennesker. Kirken ble oppført med 

Vang kirke på Hedmark som forbilde, men Jevnaker er en trekirke mens Vang er murkirke. I 

Jevnaker kirke er interiøret godt bevart. Døpefonten er fra den gamle steinkirken. Kirken har 

en monumental plass i landskapet og er vedtaksfredet. Ved kirken er det også en 

middelalderkirkegård med mer enn 10 graver. Denne er automatisk fredet.  

 

Figur 3-16: Jevnaker kirke 

Gården Jevnaker var tatt opp alt i løpet av eldre jernalder og var en av storgårdene som 

klarte seg i den kritiske tiden rundt Svartedauden. At gården var en stor og mektig gård alt i 

jernalderen, er gravfeltet rett nord for Jevnaker kirke et tegn på. Gravfeltet består av ikke 

mindre en 80 graver (id nr 48705).  

Jevnaker prestegard ligger på østsiden av Jevnaker kirke med utsikt mot Randsfjorden. 

Garden var opprinnelig et firkanttun, som er typisk tuntype for Hadeland. Den fredede 

forpakterboligen er en del av tunet på Jevnaker prestegård, og ligger i vinkel med 

hovedbygningen. 

Navnet Jevnaker, dvs. kirka, nevnes i 1225 i Håkon Håkonsons saga. Gården Jevnaker har 

trolig vært prestegård siden middelalderen, og har gitt navnet til sognet og kommunen. 

Forpakterboligen består av to hus satt inntil hverandre. Den søndre bygningen er eldst og er 

flyttet fra presteenkesetet Øvre Gunstad. Dette er trolig Hadelands eldste toetasjers hus.  

http://no.wikipedia.org/wiki/1834
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Både Jevnaker kirke og tre av bygningene på prestegården er vedtaksfredet og er listet både 

i Askeladden (id nr 84736 og 86344) Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner innenfor 

det definerte kulturmiljøet, men på Prestemoen, rett nord for kirken, er det registrert et 

gravfelt med 80 røyser (id nr 48705).  

Tabell 3-13: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering Kategori 

84736  Kirke 1800- tallet, 
2.kvartal 

 

86344-1 Prestegården Forpakterbolig 1600- tallet  

86344-2 Prestegården Hovedbygning 1700-tallet  

86344-3 Prestegården Bur- stabbur- loft Etterref.  

86344-4 Prestegården Vognskjul/garasjebygning 1700-tallet  
   Vedtaksfredet 

 

Figur 3-17: Bildet viser forpakterboligen (til venstre) og hovedbygningen på prestegården. 

Verdivurdering:  

Kirken, prestegården og området rundt utgjør et kulturmiljø med stor tidsdybde. Gården 

Jevnaker har trolig vært prestegård siden middelalderen og har gitt navn til hele sognet. I dag 

har gården vedtaksfreda bygninger fra 1600- og 1700-tallet. Kirken har en monumental 

plassering i kulturlandskapet. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og stor 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir stor verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲ 
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Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende Rv 35 dette gir et middels 

positivt omfang. 

Alternativ 6: den planlagte traseen vil gå like sør for det definerte kulturmiljøet. Sør for tunet 

på prestegården vil vegen ligge noe lavere enn dagens terreng, men bare rundt 500 m før 

vegen blir bygd opp i forhold til dagens terreng. Dette gjør at tiltaket vil bli svært synlig fra 

prestegården. Vegen blir visuell dominerende og vil forringe kvaliteten til kulturmiljøet. 

Tiltaket får et stort negativt omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM 10 vurderes som:  

           Lite        Intet      Lite 
     Stort negativt       Middels negativt     negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

             ▲                                                             ▲       

              6                                                                            1-5 

                                                                

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Stor verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir middels til stor positiv 

konsekvens (++/+++).   

Alternativ 6: Stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens 

(---). 

 

3.4.3 Kulturmiljø 11 Bratval 

Bratval ligger fint til i landskapet. Tunet er plassert på en morenetopp og har god utsikt over 

bygda.  Gården var tatt opp alt i jernalderen og var en av de få gårdene som klarte seg 

gjennom den vanskelige tiden rundt Svartedauden. De første skriftlige kildene som omtaler 

gården, er fra 1329. Da ble gården omtalt i et diplom. Navnet på gården kommer av 

Brattihváll. Bratt henpiller på terrenget og hváll betyr ”isolert høyde”. 

Fire av gårdens bygninger er registrert i SEFRAK registeret.  

Tabell 3-14: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S13  05320107021 Bratval Våningshus Ukjent  
 05320107022 Bratval Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107023 Bratval Våningshus Ukjent  
 05320107024 Bratval Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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Automatisk freda kulturminner 

Det er kjent et automatisk freda kulturminne på gården, et gravminne. Gravminnet er en 

rundhaug, uklart markert og noe utflytende. I vest og sør er det tatt ut noe masse, trolig i 

forbindelse med anlegg av veg. Diameteren er 20 m og høyden 2,5 m. Haugen ligg ved 

vegkrysset, og det er dyrka mark på alle kanter. 

Tabell 3-15: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

19097 Bratval Gravminne  Jernalder 

 

 

Figur 3-18: Bildene viser tunet på gården Bratval. 

 

Verdivurdering:  

Gården Bratval ligger majestetisk til i landskapet, på en morenetopp med god oversikt 

overbygda. Gården var tatt opp alt i eldre jernalder og er en av de store gårdene som har 

klart seg gjennom vanskelige tider frem til i dag. Flere av bygningene på gården er registrert i 

SEFRAK registeret. Det er også et automatisk freda kulturminne på gården, et gravminne.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha middels til stor kunnskapsverdi, middels til stor 

opplevelsesverdi og middels til stor bruksverdi. Samlet verdivurdering blir middels til stor 

verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 6: vegen vil ikke komme i direkte konflikt med kulturmiljøet. Den planlagte traseen 

vil gå i nedkant av morenetoppen tunet ligger på og den visuelle forstyrrelsen vil være 

minimal. Det vil bli lite negativt til ubetydelig omfang. 
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Tiltakets omfang for KM11 vurderes som:  

      Lite         Intet      Lite 
      Stort negativt      Middels negativt    negativt                positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I------------|---------------|----------------| 

                                                ▲▲       

                                                6   1-5    

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 6: Middels til stor verdi sammenholdt med lite til ubetydelig omfang gir ingen 

konsekvens (0). 

 

3.4.4 KM 18 Bekkestua 

Under §9 undersøkelsen utført av Oppland fylkeskommune ble det registrert en rekke 

rydningsrøyser og tufter. Disse ble alle tolket som spor etter husmannsplasser som ble 

ryddet på 17/1800-tallet. Trolig har disse husmannsplassene hørt til under storgården 

Rønnerud. Gården Rønnerud ble trolig ryddet en gang mellom vikingtiden og Svartedauden.  

Verdivurdering:  

Kulturmiljøet utgjør synlige spor etter rester av husmannsplasser som ble ryddet en gang på 

17/1800-tallet.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og liten 

bruksverdi. Samlet verdivurdering liten verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

        ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltakt vil gå igjennom det definerte kulturmiljøet og fjerne flere av de 

nyregistrete kulturminnene. Det blir stort negativt omfang. 

Alternativ 6: tiltaket får ingen innvirkning på kulturmiljøet, det blir intet omfang. 

Tiltakets omfang for KM 18 vurderes som:  

     Lite        Intet    Lite 
      Stort negativt             Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

            ▲                                    ▲       

            A1-5,                                 A6  
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Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: liten verdi sammenholdt med stort negativt omfang blir liten negativ 

konsekvens (-) 

Alternativ 6: liten verdi sammenholdt med intet omfang blir ingen konsekvens (0) 

 

3.4.5 Andre kulturminner 

Askeladden id nr 119475 

Askeladden lokalitet id nr 119475, syd for Vang Nedre, har uavklart vernestatus. Lokaliteten 

er et funnsted for en skafthulløks, flintknoll og mulig øks/emne. Funnene ble gjort på 1980-

tallet i dyrket mark av tidligere grunneier. I 2006 ble det lagt ut 7 arkeologiske 

registreringssjakter like vest for funnstedet. Ingen av sjaktene hadde funn av automatisk 

freda kulturminner. Dette kan tyde på at funnene er løsfunn og dermed ikke kan betraktes 

som en lokalitet. Alternativ 6 vil gå svært nær det avmerka funnstedet, men siden det ikke ble 

gjort funn under registreringen blir tiltaket regnet å ha ingen negativ konsekvens for 

kulturminnet. Det blir ikke nærmere omtale i rapporten. 

 

SEFRAK registrerte bygninger 

Tabellen under viser SEFRAK registrerte bygninger utenfor influensområdet til tiltaket, men 

som er vist på temakartet. Bygningene vil ikke bli nærmere omtalt i rapporten. 

Tabell 3-16: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S22 05320107009 Bratvalshagan Våningshus Ukjent  
 05320107010 Bratvalshagan Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107011 Bratvalshagan Annen landbruksbygning Ukjent  
S23 05320107045  Garasje, uthus, anneks til 

bolig 
Ukjent  

 05320107047 Fossum Våningshus Ukjent  
 05320107048 Fossum Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107049 Fossum Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107050 Fossum Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107051 Fossum Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107052 Fossum Våningshus Ukjent  
S24 05320106004 Nedre Vang Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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3.5 Delstrekning C, Gullen – Olimb 

Se temakart i vedlegg 1 for områdeavgrensning av delområdene.  

3.5.1 Kulturmiljø 12 Hensrud 

  

Tabell 3-17: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S 14  05320107012 Hensrud Våningshus Ukjent  
 05320107013 Hensrud Våningshus Ukjent  
 05320107014 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107015 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107016 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107017 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107018 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107025 Hensrud Våningshus Ukjent  
 05320107026 Hensrud Våningshus Ukjent  
 05320107027 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107028 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107029 Hensrud Annen landbruksbygning  Ukjent  
 05320107030 Hensrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320107031 Hensrud Våningshus Ukjent  
 05320107042 Hensrud Enebolig Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Figur 3-19: Oversikt over de to tunene på gården Hensrud. 

Automatisk freda kulturminner 

Det er kjent automatisk freda kulturminne på gården, i form av et felt med rydningsrøyser. På 

feltet ble det registrert 70 røyser, de fleste røysene ligger i to konsentrasjoner; en i nordvest 

og en helt øst i feltet. Rydningsrøysene er hovedsaklig runde eller ovale med en diameter på 

mellom 1-3 m. Høyden er om lag 10-30 cm. Røysene er bygd opp av små og mellomstore 

stein, gjerne rundt en stor jordfast stein.  
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Tabell 3-18: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

102063 Hensrud Rydningsrøyslokalitet Jernalder- Middelalder 

 

 

Figur 3-20: Oversiktsbilde over rydningsrøyslokalitet, Askeladden id nr 102063. 

Verdivurdering:  

Gården Hensrud ble trolig tatt opp i første del av middelalderen og er således en gård med 

røtter langt tilbake i tid. I dag fremstår gården Hensrud som et kulturmiljø med stor tidsdybde, 

på tuna er det SEFRAK registrerte bygninger som er historiske vitnesbyrd om gårdsdriften 

tilbake til 18/1900-tallet. Rydningsrøyslokaliteten er synlige spor etter nyrydding som trolig 

har pågått i jernalder/middelalder. Til sammen utgjør kulturmiljøet et verdifullt kulturminne.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og stor 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir stor verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                   ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 6: den planlagte traseen vil gå rett igjennom det definerte kulturmiljøet. Vegen vil 

bli liggende noe lavere enn dagens terreng, og vil dermed minke den visuelle forstyrrelsen 

vegen vil skape sett fra tunet på gården og fra fornminnefeltet. Likevel vil tiltaket bli svært 

dominerende og ødelegge helheten i kulturmiljøet. Traseen berører så vidt utkanten av 

nordre del av rydningsrøyslokaliteten. Det blir et stort negativ omfang. 
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Tiltakets omfang for KM12 vurderes som:  

 

        Lite        Intet     Lite 
      Stort negativt      Middels negativt     negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 

          ▲                                      ▲       

           6                                               1-5, 1-5_variant C2 

 Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 1-5_variant C2: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens 

(0). 

Alternativ 6: Stor verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir stor negativ konsekvens 

(---). 

 

3.5.2 Kulturmiljø 13 Kokegropfelt 

Kulturmiljøet består av et felt med 3 kokegroper. Det er lokalisert på en relativt flat terrasse, 

med bratt skråning ned mot sørvest. I nord og øst heller jordet svakt oppover og det er en del 

bergknauser opp i dagen. Det er ikke gjort funn på hele flaten, så det er trolig en beskjeden 

lokalitet. Det er likevel klare og tydelige vitnesbyrd om forhistorisk aktivitet i området. 

Tabell 3-19:  

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

102061 Hensrud Kokegroplokalitet Jernalder 

 

Verdivurdering:  

Kokegropfelt er et vanlig forekommende automatisk freda kulturminne og mange er 

arkeologisk undersøkt over hele landet. Verdien til kulturmiljøet blir derfor trukket ned til 

middels verdi, selv om det er automatisk freda.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha middels kunnskapsverdi, middels opplevelsesverdi og 

middels bruksverdi. Samlet verdivurdering blir middels verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                  ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 
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Alternativ 1-5_variant C2: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 6: den planlagte traseen vil gå rett igjennom det definerte kulturmiljøet og fjerne 

halvparten av det avgrensa området. Trolig vil alle kokegropene gå tapt i forbindelse med 

dette tiltaket og gi et stort negativt omfang. 

 

Tiltakets omfang for KM13 vurderes som:  

        Lite         Intet      Lite 
      Stort negativt       Middels negativt    negativt                positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 

          ▲                                      ▲       

          6                                      1-5,  1-5_variant C2 

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Middels verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 1-5_variant C2: Middels verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen 

konsekvens (0). 

Alternativ 6: Middels verdi sammenholdt med stort negativt omfang gir middels til stor negativ 

konsekvens (--/---). 

 

3.5.3 Kulturmiljø 14 Gullen 

Gullen var tatt opp alt i eldre jernalder og var en av de store gårdene som klarte seg gjennom 

den vanskelige tiden under Svartedauden. De første skriftlige kildene fra gården er fra 1520, 

då blir gården omtalt som ”Gulden”. Opprinnelig form på navnet vart trolig, ”Gullin”, som 

kommer av gull og vin. Det tyder på at gården var svært fruktbar.  

Tunet på gården ligger høyt og fritt ca 500 moh, øverst i Brennaelvas dalføre. Gården har 

god utsikt over Randsfjorden og bygdene omkring. Gullen er en gammel embetsgård. 

Våningshuset er fra før 1630 og ble påbygd i 1830. I 1911 kjøpte Jevnaker kommune Gullen. 

Hovedbygningen ble brukt som fattiggård (bolig for husvilde). Store deler av garden ble 

utparsellert i 14 småbruk. Området der småbrukene ligger blir kalt Kanada. I stedet for å 

emigrere til Canada, kunne en få jord på Gullen. Derav navnet, sies det. Etter at jorden ble 

utparsellert, drives nå gården mer som et småbruk.  

Vedtaksfreda kulturminner 

Våningshuset på gården er vedtaksfreda. Den opprinnelige bygningen var kortere enn den er 

nå, og var heller ikke panelt. Flere av rommene i 2.etasje hadde ikke himling. Vindus- og 

paneltyper er ulike fra fasade til fasade.  
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Tabell 3-20: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering Kategori 

86342 Gullen Bolig Ukjent  

   Vedtaksfreda kulturminne 

 

 

Figur 3-21: Tunet på Gullen, den gule bygningen er vedtaksfreda. 

 

Nyere tids kulturminner 

En av gårdens bygninger er registrert i SEFRAK: 

Tabell 3-21: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S15 05320108009 Gullen Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Automatisk freda kulturminner 

På gården er det registrert et gravfelt med 3 gravhauger og en enkeltliggende gravhaug. 

Gravfeltet ligger på en nordøst-sørvest gående åskam. En av røysene har forkjede med 

minst 15 steiner og er bygd opp av jord og stein.  

Tabell 3-22: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

48690 Gullen Gravfelt Jernalder 

77339 Gullen Gravminne Jernalder 
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Verdivurdering:  

Gullen er en gård med røtter tilbake til, i alle fall, eldre jernalder. I dag utgjør gården et 

kulturmiljø med stor tidsdybde. Gravminnene på gården er vitnesbyrd om bosettingen i 

jernalderen. Våningshuset er fra før 1630 og er vedtaksfreda. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og stor 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir stor verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                   ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: tiltaket vil gå i tunell under morenetoppen gården ligger på og vil 

således ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

Alternativ 6: tiltaket vil ikke ha innvirkning på kulturmiljøet. Det blir intet omfang. 

 

Tiltakets omfang for kulturmiljø 14 vurderes som:  

         Lite         Intet      Lite 
      Stort negativt       Middels negativt     negativt                positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 

                                                    ▲       

                                                    1-6 

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 1-5_variant C2: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens 

(0). 

Alternativ 6: Stor verdi sammenholdt med intet omfang gir ingen konsekvens (0). 

 

3.5.4 Kulturmiljø 15 Østre Olimb 

Gården Olum var en storgård som var tatt opp alt i eldre jernalder. I løpet av 1700-tallet ble 

gården delt i tre gårder, Østre-, Vestre- og Midtre Olimb (Midtre Olimb var først bruk under 

Vestre). Gården er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1604. På den opprinnelige storgården 

Olum er det kjent flere gravfelt, gravrøyser og gjenstandsfunn. Noen av gravene kan stamme 

fra bronsealderen, dette indikerer at gården ble tatt opp alt i denne perioden. Innenfor det 

definerte kulturmiljøet er det registrert en rydningsrøyslokalitet, Askeladden id nr 102062. 
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Nyere tids kulturminner 

Fem av gårdens bygninger er registrert i SEFRAK: 

Tabell 3-23: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S 16 05320103017 Østre Olimb Våningshus Ukjent  
 05320103018 Østre Olimb Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320103019 Østre Olimb Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320103020 Østre Olimb Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320103021 Østre Olimb Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

 

Figur 3-22: Tunet på Østre Olimb. 

 

Automatisk freda kulturminner 

Innenfor det definerte kulturmiljøet er det registrert en rydningsrøyslokalitet med 9 

rydningsrøyser. Feltet ligger på en øst-vest gående rygg i terrenget. Den vestlige delen er 

brukt som beite, mens i øst og sørøst er det granskog. Lokaliteten er foruten Rv 35 forstyrret 

i vest og sørvest i senere tid. Selve ryggen virker likevel uforstyrret og røysene ligger 

hovedsakelig i den sørlige skråninga fra denne. 

Tabell 3-24: 

Askeladden id nr GÅRD TYPE KULTURMINNE Datering 

102062 Østre Olimb Rydniningsrøyslokalitet Jernalder- Middelalder 
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Figur 3-23: Rydningsrøys fra Askeladden id nr 102062. 

Under den forløpige §9 registreringen ble det registrert noen flere rydningsrøyser i 

kulturmiljøet. Dateringen på røysene er noe usikre, men det kan ikke utelukkes at de er 

førreformatoriske og dermed automatisk freda kulturminner.  

 

Verdivurdering:  

Gården Olimb er en gård med røtter tilbake til, i alle fall, eldre jernalder, kanskje også tilbake 

til bronsealderen. I nyere tid ble gården delt i tre gårder. I dag fremstår gården Østre Olimb 

som et tradisjonelt firkanttun med majestetiske bygninger i god teknisk stand. Flere av 

bygningene er registrert i SEFRAK registeret. Innenfor det definerte kulturmiljøet er også 

automatisk freda kulturminner i form av rydningsrøyser. Flere rydningsrøyser er registrert 

under den forløpige §9 registreringen, disse kan også være automatisk freda. 

Dagens rv 35 går igjennom det definerte kulturmiljøet og ødelegger helheten av kulturmiljøet. 

Dette trekker verdien på kulturmiljøet ned til middels verdi. Rydningsrøyser er et vanlig 

forekommende kulturminne og det er kjent mange av dem i området. Dette er også tatt med i 

vurderingen av verdien på kulturmiljøet. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha middels kunnskapsverdi, middels opplevelsesverdi og 

middels til bruksverdi. Samlet verdivurdering blir middels verdi. 

        Liten              Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                 ▲ 

Omfang:  

 Alternativ 1-5: traseen vil gå igjennom rydningsrøysfeltet og hele den østre halvdelen vil bli 

ødelagt av tiltaket. Det planlagte tiltaket er omfattende; i tillegg til vegen er det to 

rundkjøringer for på- og avkjørsel til den nye vegen. Veganlegget vil bli svært dominerende i 
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terrenget og være godt synlig fra tunet på Østre Olimb. Imidlertid er den nye vegen lagt i 

utkanten av kulturmiljøet og den vil føre til mindre trafikk på den eksisterende vegen, som 

ligger nærmere tunet på Østre Olimb enn den nye traseen. Tiltaket vil gi et middels negativt 

omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: som alternativ 1-5. 

Alternativ 6: som alternativ 1-5. 

Tiltakets omfang for KM 15 vurderes som:  

       Lite        Intet      Lite 
      Stort negativt       Middels negativt   negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                             ▲      

                                   1-6                             

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ 

konsekvens (--). 

Alternativ 1-5_variant C2: Middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir 

middels negativ konsekvens (--). 

Alternativ 6: Middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ 

konsekvens (--). 

 

3.5.5 Kulturmiljø 16 Vestre Olimb 

Gården Olum var en storgård som var tatt opp alt i eldre jernalder. I løpet av 1700-tallet ble 

gården delt i tre gårder, Østre-, Vestre- og Midtre Olimb (Midtre Olimb var først bruk under 

Vestre). Gården er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1604. På den opprinnelige storgården 

Olum er det kjent flere gravfelt, gravrøyser og gjenstandsfunn. Noen av gravene kan stamme 

fra bronsealderen, dette indikerer at gården ble tatt opp alt i denne perioden. Innenfor det 

definerte kulturmiljøet er ikke registrert automatisk freda kulturminner. 

 

Nyere tids kulturminner 

Tre av gårdens bygninger er registrert i SEFRAK: 

Tabell 3-25: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S17 05320105001 Vestre Olimb Del av våningshus Ukjent  
 05320105002 Vestre Olimb Våningsh, tomannsbolig Ukjent  
 05320105003 Vestre Olimb Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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Verdivurdering:  

Gården Olimb er en gård med røtter tilbake til, i alle fall, eldre jernalder, kanskje også tilbake 

til bronsealderen. I nyere tid ble gården delt i tre gårder. I dag fremstår tunet på Vestre Olimb 

som et tradisjonelt firkanttun med majestetiske bygninger i god teknisk stand. Flere av 

bygningene er registrert i SEFRAK registeret. Rv 35 går like ovenfor tunet på gården Vestre 

Olimb. Dette forringer kvaliteten på kulturmiljøet. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten til middels kunnskapsverdi, liten til middels 

opplevelsesverdi og middels til bruksverdi. Samlet verdivurdering blir liten til middels verdi. 

        Liten              Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                      ▲ 

Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket vil føre til mindre trafikk på eksisterende RV 35 dette gir et middels 

positivt omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: som alternativ 1-5. 

Alternativ 6: som alternativ 1-5. 

 

Tiltakets omfang for Km 16 vurderes som:  

       Lite         Intet     Lite 
      Stort negativt      Middels negativt    negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                                                                          ▲ 

                                                                                    1-6 

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Liten til middels verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir liten til 

middels positiv konsekvens (+/++). 

Alternativ 1-5_variant C2: Liten til middels verdi sammenholdt med middels positivt omfang 

gir liten til middels positiv konsekvens (+/++). 

Alternativ 6: Liten til middels verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir liten til 

middels positiv konsekvens (+/++). 
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3.5.6 Kulturmiljø 17 Klinkenberg 

Kulturmiljøet består av tre bygninger som er registrert i SEFRAK registeret. 

Tabell 3-26: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S18 05320105008  Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320105009  Våningshus Ukjent  
 05320107019  Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  

 

Verdivurdering:  

Bygningene utgjør et kulturmiljø av liten lokal verdi. 

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og middels 

bruksverdi. Samlet verdivurdering blir liten verdi. 

        Liten              Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

       ▲ 

Alternativ 1-5: tiltaket føre til mindre trafikk på eksisterende RV 35 dette gir et middels positivt 

omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: som alternativ 1-5. 

Alternativ 6: som alternativ 1-5. 

Tiltakets omfang for KM 17 vurderes som:  

         Lite      Intet        Lite 
      Stort negativt       Middels negativt     negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|------------I-------------|---------------|----------------| 

                                                                         ▲ 

                                                                                  1-6          

Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: Liten verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir liten positiv 

konsekvens (+). 

Alternativ 1-5_variant C2: Liten verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir liten 

positiv konsekvens (+). 

Alternativ 6: Liten verdi sammenholdt med middels positivt omfang gir liten positiv 

konsekvens (+). 
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3.5.7 Km 19 Sørenga/Gullenbråten 

Under den forløpige §9 undersøkelsen utført av Oppland fylkeskommune ble det registrert en 

rekke rydningsrøyser og tufter. Disse ble alle tolket som spor etter husmannsplasser som ble 

ryddet på 17/1800-tallet. Trolig har disse husmannsplassene hørt til under storgården Gullen.  

 
Verdivurdering:  

Kulturmiljøet utgjør synlige spor etter rester av husmannsplasser som ble ryddet en gang på 

17/1800-tallet.  

Kulturmiljøet blir vurdert til å ha liten kunnskapsverdi, liten opplevelsesverdi og liten 

bruksverdi. Samlet verdivurdering liten verdi. 

        Liten                Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

        ▲ 

 
Omfang:  

Alternativ 1-5: tiltaket får ingen innvirkning på kulturmiljøet, det blir intet omfang. 

Alternativ 1-5_variant C2: som alternativ 1-5. 

Alternativ 6: som alternativ 1-5. 

 

Tiltakets omfang for KM 19 vurderes som:  

          Lite        Intet     Lite 
      Stort negativt        Middelsnegativt     negativt               positivt         Middels positivt       Stor positivt          

  |---------------|---------------|-------------I-------------|---------------|----------------| 

                                                    ▲       

      1-6  

        
 
                                             
Konsekvenser:  

Alternativ 1-5: liten verdi sammenholdt med intet omfang blir ingen konsekvens (0). 

Alternativ 1-5_variant C2: liten verdi sammenholdt med intet omfang blir ingen konsekvens 

(0). 

Alternativ 6: liten verdi sammenholdt med intet omfang blir ingen konsekvens (0). 
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3.5.8 Andre kulturminner 

Følgende avsnitt lister opp SEFRAK registrerte bygninger utenfor influensområdet til tiltaket, 

men som er vist på temakartet. Bygningene blir ikke nærmere omtalt i rapporten. 

Tabell 3-27: 

Kart 
ref. 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

 S19 05320105007 Farmen Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320105010 Farmen Garasje, uthus Ukjent  
S20 05320104026 v/Aslaksrud Enebolig Ukjent  
 05320104027 v/Aslaksrud Garasje, uthus til anneks Ukjent  
 05320104028 v/Aslaksrud Enebolig Ukjent  
 05320104029 Aslaksrud Våningshus Ukjent  
 05320104030 Aslaksrud Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320104031 Aslaksrud Annen landbruksbygning Ukjent  
S21 05320108004 Røste Våningshus Ukjent  
 05320108005 Røste Annen landbruksbygning Ukjent  
 05320108006 Røste Annen landbruksbygning Ukjent  
 Meldepliktig i hht kml §25,       Anna SEFARK- bygg,       Ruin eller fjerna objekt  
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3.6 Konsekvensvurdering av alternativene 

Rangering 1-6, der 1 er betegnelsen for det beste alternativet. Alternativene 2 og 3 stiller likt 

og blir trukket frem som de beste alternativene. Dette er til tross for at tiltaket medfører store 

inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det blir store inngrep i 

kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene for de andre 

kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativene. Alternativ 1 er 

rangert som nr 3, der grunnen til at alternativet er rangert etter alternativ 2 og 3 er at krysset 

ved Moesmoen er noe nærmere gravminnet id nr 45044. Om krysset ved Moesmoen hadde 

hatt lik plassering i de tre alternativene ville alternativ 1 blitt foretrukket framfor alternativ 2 og 

3. Dette pga at alternativ 1 ikke berører KM 3 og 4.  Alternativ 4 og 5 er rangert som nr 4. De 

medfører store inngrep i kulturmiljøene 2, 6 og 8. Alternativ 6 blir trukket frem som det 

dårligste alternativet. Tiltaket medfører store inngrep i flere kulturmiljø med høg verdi og vil 

forringe kvaliteten deres. I tillegg vil tiltaket ødelegge helheten i det overordna 

kulturlandskapet i området Vang-Olimb.  

 Tabell 3-28: 

Nr Tema, områder Verdivurdering Konsekvenser  

   1 2 3 4 5  6 

1 KM Hadeland Glassverk Middels til stor  ++ ++ ++ 0 0 --- 

2 KM Moesmoen Stor --- --- --- --- --- -/-- 

3 KM Kleggerud Liten - - -    

4 KM Opperud Liten 0 - - - -  

5 KM Haugen, Bakken, 
Steinbråtan 

Liten 0 -  0 -  

6 KM Mo Middels til stor    --- ---  

7 Km Gravfelt Stor    0 0  

8 KM Pilegrimsleden Stor --- --- --- --- ---  

9 KM Solbakken og 
Prestegårdselva 

Middels  ++ ++ ++ ++ ++ --/--- 

10 KM Prestegården Stor ++/+
++ 

++/++
+ 

++/+
++ 

++/+
++ 

++/+
++ 

--- 

11 KM Bratval Middels til stor 0 0 0 0 0 0 

12 KM Hensrud Stor 0 0 0 0 0 --- 

13 KM Kokegropfelt Middels 0 0 0 0 0 --/--- 

14 KM Gullen Stor  0 0 0 0 0 0 

15 KM Østre Olimb Middels -- -- -- -- -- -- 

16 KM Vestre Olimb Liten til middels ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

17 KM Klinkenborg Liten + + + + + + 

18 KM Bekkestua Liten - - - - -  

19 KM Sørenga/Gullenbråtan Liten 0 0 0 0 0  

 Samlet vurdering  -- -- -- --/--- --/--- --- 

 Samlet vurdering variant 
C2 

 -- -- -- --/--- --/--- --- 

 Rangering av 
alternativene 

 3 1 1 4 4 6 
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3.7 Samlet konsekvensvurdering for hele strekningen 

Tabell 3-29: 

Alternativ  Vurdering av konsekvenser for kulturminner/miljø 
1 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 

blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
 

2 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 
blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
 

3 Tiltaket medfører store inngrep i KM 2 Moesmoen og KM 8 Pilegrimsleden. Selv om det 
blir store inngrep i kulturmiljøet her, vil de positive og mindre negative konsekvensene 
for de andre kulturmiljøene veie noe opp for den samla vurderingen av alternativet. 
Alternativ 3 følger i hovedsak traseen for alt.2, bortsett fra 2 kortere tunnelstrekninger. 
På de strekningene er det ikke registrert kulturmiljø og kulturminner. 

4 Tiltaket vil medføre inngrep i KM 2, 8 og 6 og vil være svært ødeleggende for disse. De 
positive og mindre negative konsekvensene for de andre kulturmiljøene veier noe opp 
for den samla vurderingen av alternativet 
 

5 Tiltaket vil medføre inngrep i KM 2, 8 og 6 og vil være svært ødeleggende for disse. De 
positive og mindre negative konsekvensene for de andre kulturmiljøene veier noe opp 
for den samla vurderingen av alternativet 
 

6 Tiltaket medfører store inngrep i eller nær flere kulturmiljø med høg verdi og vil forringe 
kvaliteten deres. Delen av B3 som går sør for prestegården er konfliktfylt.  
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4 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

Det er vanskelig å angi konsekvensene i anleggsperioden mer presist. I forhold til 
kulturminner og kulturmiljø kan det være negative konsekvenser knyttet til massedeponier, 
anleggsveger, utvidelse av anleggsområdene osv. Det foreligger foreløpig ingen detaljerte 
planer for dette. 
 
Massedeponi vil ikke være nødvendig for alternativene 1 til 5, mens det for alternativ 6 søkes 
etter områder for deponering av masser der områder allerede kan være frigitt for utbygging.  
 
I forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen og oppfyllelse av undersøkelsesplikten i 
henhold til KMLs §9 må planene for anleggsfasen være klarlagt. 
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5 AVBØTENDE TILTAK 

Alternativene 1, 2, 3, 4 og 5 vil komme i direkte konflikt med både automatisk freda 

kulturminner og krigsminner på Moesmoen (KM2). De fleste automatisk freda kulturminnene 

er kullgroper/ kokegroper som ble registrert under befaringen tidlig i mai. En bør forsøke å 

justere traseen noe, slik at den ikke kommer i direkte konflikt med kulturminnene. Er ikke 

dette mulig, blir det anbefalt å søke om dispensasjon etter kml § 8. Kullgroper/kokegroper er 

vanlig forkommende kulturminner. Blir søknaden innvilget, blir det trolig stilt krav om en 

arkeologisk undersøkelse. Etter kml § 10 skal kostnadene dekkes av tiltakshaver. Det er 

Oppland fylkeskommune som har forvaltningsmyndighet i gjeldende område. 

Innenfor kulturmiljøet er det også registrert to gravminner. Ingen av disse vil komme i direkte 

konflikt med noen av alternativene, med mindre eksisterende veg blir utvidet mot nordvest. 

Det anbefales således ikke å utvide Fv 241 mot nordvest. Videre oppfordres det til å ta 

hensyn til kulturminnene og minner om vernesone på 5 meter.  

Når det gjelder krigsminnene er forteller disse en verdifull historie om okkupasjonen under 

2.verdenskrig. Det er viktig å verne om krigsminnene selv om de ikke er underlagt et formelt 

vern.  Alternativ 1, 2 ,3 ,4 og 5 vil komme i direkte konflikt med krigsminner, i første rekke de 

store gropene (mulige tanksstillingene). Det anbefales at de som går tapt som følge av 

tiltaket blir dokumentert ved innmåling, skildring og foto.  

Pilegrimsleden går igjennom Moesmoen og deler av strekningen det er turstier. Det peker 

seg ut særlig to konfliktområder i forhold til Pilegrimsleden. Dette er ved de planlagte 

vegkryssene på Moesmoen. Her vil tiltakene medføre direkte konflikt og bryte den historiske 

linjen. I tiltakene bør en søke å unngå brudd, særlig på de delene som er turstier.  

Den nedre korridoren vil bli svært dominerende i kulturlandskapet og det er vanskelig å gjøre 

avbøtende tiltak. Alternativ 6 krysser gjennom KM Hensrud og berører utkanten av 

rydningsrøysfeltet id nr 102063. Ved en justering av traseen noe lenger mot nord (ca 15m) vil 

en unngå direkte konflikt med automatisk freda kulturminner, men traseen vil likevel være 

svært ødeleggende for det helhetlige kulturmiljøet.  

Alle alternativene medfører direkte konflikt med rydningsrøysfeltet på Olimb, Askeladden id 

nr 102062. En bør forsøke å justere traseene lenger mot øst for dermed å unngå direkte 

konflikt med automatisk freda kulturminner. Er ikke dette mulig kan det søkes om 

dispensasjon etter kml § 8. Rydningsrøyser er vanlig forekommende kulturminner og det vil 

kunne vurderes å frigi dem. 

Ellers blir det oppfordret til å ta hensyn alle typer kulturminner.  
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6 VURDERING AV POTENSIAL FOR FUNN AV AUTOMATISK 

FREDA KULTURMINNER 

Store deler av den nedre korridoren er allerede arkeologisk undersøkt. Dette ble gjort i 2006 i 

samband med revisjon av reguleringsplan for ny RV 35 Jevnaker kommune. Her ble det lagt 

ut arkeologiske registreringssjakter i dyrket mark på aktuelle steder. Registreringen var 

negativ, bortsett fra lokalitetene 102063, 102061 og 102962. Det vil si at det er lite potensial 

for funn av nye automatisk freda kulturminner i den nedre korridoren, bortsett fra i KM 12 

Hensrud. Her er nåværende trase lagt om og planområdet er ikke arkeologisk undersøkt. 

Hensrud er en gård med stor tidsdybde og potensialet for funn må regnes som stort.  

I mai 2010 ble det også gjennomført en foreløpig §9 undersøkelse for den øvre korridoren. 

Denne registreringen var en overflateregistrering, det vil si at kun kulturminner som er synlige 

over bakken ble registrert. På Moesmoen ble det registrert flere kullgroper og 

rydningsrøyser. Det er trolig at det er flere kullgroper og rydningsrøyser på Moesmoen som 

ikke ennå er fanget opp av registreringer.  

Gården Mo er en gård med stor tidsdybde, potensialet for funn av automatisk freda 

kulturminner under markoverflaten i områder med dyrket mark må regnes som stor.  

I de skogkledde liene i den øvre traseen er det lite potensial for funn av automatisk freda 

kulturminner. Under den forløpige §9 undersøkelsen ble det registrert flere tufter og 

rydningsrøyser, men disse ble alle tolket som nyere tids kulturminner.  

Fra Røste mot Olimb vil det generelt være lite til middels potensial for funn av automatisk 

freda kulturminner. Traseen ligger her stort sett lavt og i noe ulendt terreng, men i 

skogsområdene kan det være potensial for funn av rydningsrøyser og/eller dyrkningsspor. I 

de høyereliggende områdene, som mellom Røste og Gullen, vil det være et noe større 

potensial for funn av bosetningsspor fra bronsealder/jernalder under markoverflaten i dyrket 

mark. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Temakart Kulturminner / kulturmiljø  - verdikart 
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Vedlegg 2: Oversikt over utarbeidet materiale i forbindelse med kommunedelplan og KU for 

Rv 35 Jevnaker - Olimb 

Nr Temanotat og arbeidsnotater 

1. Rv 35 Jevnaker - Olimb. Kommunedelplan med KU. Hovedrapport, oktober 2010 

2. Rv 35 Jevnaker - Olimb. Tegningshefte, oktober 2010. 

3. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Landskapsbildet, oktober 2010 

4. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Naturmiljø, oktober 2010 

5. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Nærmiljø og friluftsliv, oktober 2010 

6. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Kulturmiljø og kulturminner, oktober 2010 

7. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Naturresurser, oktober 2010 

8. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Støy, oktober 2010 

9. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Prissatte konsekvenser, oktober 2010 

10. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Temarapport Risiko og sårbarhet, oktober 2010 

11. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Notat, Massebalanse og massedeponi, september 2010 

12. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Notat, konsekvenser i forhold til jernbanen, september 2010 

13. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Silingsrapport etter idéfasen, februar 2010 

14. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Geoteknisk vurdering, oktober 2010 

15. Rv 35 Jevnaker – Olimb. Ingeniørgeologisk undersøkelse, oktober 2010 

 Annet grunnlagsmateriale 

16 Rv  35Jevnaker - Olimb. Godkjent planprogram. Kommunedelplan og 

konsekvensutredning.  

17. Korridorvurdering for ny rv 35 Jevnaker – Olimb i Oppland fylke. (vedlegg til 

planprogram), juli 2008. 

18. Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Gjeldene håndbøker 

19. Jevnaker kommune, gjeldene kommuneplan vedtatt desember 2009. 
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