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Forord  

I forbindelse med kommunedelplan for ny E16 fra Fagernes til Hande i Oppland 

fylke har det vært gjennomført en konsekvensutredning for deltemaet 

kulturminner og kulturmiljø. Både forhistoriske og nyere tids kulturminner har 

blitt diskutert i forhold til planlagt tiltak. 

Rapporten er utarbeidet av arkeolog Atle Jenssen, Norconsult AS, Bergen. 

Fagkontroll er utført av Ole-Magne Nøttveit, Norconsult AS, Bergen. Generell 

kvalitetskontroll er utført av Ivar M. Skyberg, Norconsult AS, Sandvika. 

 

 

Atle Jenssen 

Bergen 31.10.12 
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Sammendrag  

Utenom 0-alternativet, har det vært vurdert fire vegalternativ gjennom Fagernes 
sentrum og fire alternativ mellom Fagernes og Hande. 

I Fagernes sentrum er det skilt ut to kulturmiljø (KM), mens det på strekningen 
mellom Fagernes og Hande har det blitt skilt ut 22 kulturmiljø.  

 

Alternativ gjennom Fagernes sentrum: 

Alternativ 0 er dagens situasjon, og vil ikke medføre konsekvenser, positive 
eller negative, for kulturminner og kulturmiljø i tiltaksområdet. 

Alternativ 1 vil følge eksisterende veg gjennom Fagernes sentrum og vil omfatte 
ulike trafikksikkerhetstiltak og utbedringer. Dette alternativet vil være svært likt 
0-alternativet, og vil ha ubetydelig konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes 
sentrum. 

Alternativ 2 (grønn) vil følge E16 gjennom sentrum fra øst til Tveitavegen, og ny 
tunnel herfra til Skrautvålvegen og ny bro over Neselve. Gjennomfartstrafikk vil i 
stor grad bli ledet utenfor Fagernes sentrum, og vil ha positiv konsekvens for 
kulturmiljøene her. 

Alternativ 3 (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen, som vil 
komme ut ved Skrautvålvegen på samme sted som alternativ 2. 
Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor Fagernes sentrum, og vil ha 
positiv konsekvens for kulturmiljøene her. 

Alternativ 4 (oransje) vil få tunnel lenger øst, like utenfor sentrumsområdet. 
Dette vil være den lengste av de foreslåtte tunnelene, og vil medføre at 
trafikken vil bli ledet helt utenom sentrum. Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli 
ledet utenfor Fagernes sentrum, og vil ha positiv konsekvens for kulturmiljøene 
her. 

Alternativene for veg gjennom Fagernes sentrum kan rangeres slik: 

 

1) Alternativ 2 (grønn) 

1) Alternativ 3 (rød) 

1) Alternativ 4 (oransje) 

4) Alternativ 1 

 

Alternativ fra Fagernes til Hande: 

Alternativ 0 er dagens situasjon, og vil ikke medføre konsekvenser, positive 
eller negative, for kulturminner og kulturmiljø i tiltaksområdet. 

Alternativ 1 vil følge dagens E16 mellom Fagernes og Hande, og vil omfatte 
opprusting eller nybygging, inkludert tiltak for gående og syklende. Dette 
alternativet vil gå gjennom det sentrale gårds- og bosetningsområdet langs 
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østsiden av Strondafjorden, og naturlig nok berøre flest områder med kjente 
kulturminner. 16 av kulturmiljøene på strekningen Fagernes - Hande ligger ved 
eller i nærheten av E16, og alternativ 1 vil ha negativ konsekvens for 8 av disse. 
Samlet sett har alternativet middels negativ konsekvens for de berørte 
kulturmiljøene. 

Alternativ 2a vil følge Fv 51et kort stykke ut fra Fagernes, gå i tunnel fra 
Breiseth til Ulnes, og følge E16 fra Ulnes til Hande med de samme 
opprustningstiltakene som for alternativ 1. Alternativ 2a vil ha konsekvens for 13 
av kulturmiljøene i tiltaksområdet, negativ konsekvens for 5 og positiv 
konsekvens for 3 av kulturmiljøene. Dette alternativet vil ha stor negativ 
konsekvens for kulturmiljøet ved Ulnes, pga. tunnel og ny veg. For kulturmiljø i 
området, vil alternativ 2a ha liten / middels negativ konsekvens, og er altså noe 
bedre enn alternativ 1. 

Alternativ 2ab vil følge Fv 51 fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra 
vil det bygges ny tunnel som vil komme ut nord for tettbebyggelsen i Røn. Fra 
Røn vil alternativet følge E16 fram til Hande med de samme 
opprustningstiltakene som for alternativ 1. Alternativ 2ab vil ha konsekvens for 
16 av kulturmiljøene i tiltaksområdet, positiv konsekvens for 7 kulturmiljø og 
negativ konsekvens for 2 kulturmiljø. Samlet sett har alternativ 2ab ubetydelig / 
liten negativ konsekvens, og er det alternativet som vil ha minst negativ 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i området. 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 fra Fagernes opp til krysset med Fv 269. Herfra vil 
det bygges ny veg fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Det vil gå tunnel 
mellom Tuv og Hande. Alternativet vil ha konsekvens for 14 av kulturmiljøene, 
positiv konsekvens for 8 og negativ konsekvens for 4. Som det eneste av de fire 
alternativene, vil dette bare ha positiv konsekvens for kulturmiljøene langs E16 
på østsiden av Strondafjorden. Samlet konsekvens for kulturmiljø i 
tiltaksområdet er liten negativ. 

Dette gir følgende rangering av alternativene mellom Fagernes og Hande: 

 

1) Alternativ 2ab 

2) Alternativ 2b 

3) Alternativ 2a 

4) Alternativ 1 

 

Avbøtende tiltak har vært diskutert for det enkelte kulturmiljø. 

Potensialet for funn av ikke kjente forhistoriske kulturminner har vært nevnt 
under diskusjonen av de enkelte kulturmiljøene, og har ikke hatt inflytelse på 
konsekvensanalysen. Det er likevel viktig å være klar over at funnpotensialet er 
vurdert å være størst i området langs østsiden av Strondafjorden, dvs. i 
områder som vil bli påvirket av alternativ 1, alternativ 2a og alternativ 2ab. 

I forbindelse med planprosessen rundt reguleringsplan for valgt vegtrase vil 
områder med potensiale for arkeologiske funn bli undersøkt av Oppland 
fylkeskommune der dette blir funnet nødvendig.  Forholdet til eventuelle 
arkeologiske funn må avklares før en reguleringsplan for ny veg mellom 
Fagernes og Hande kan bli vedtatt, dvs. gjennom planendring eller gjennom 
dispensasjon fra kulturminneloven (frigivning). 
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1 Innledning 

1.1 KOMMUNEDELPLAN FOR E16 – BAKGRUNN FOR TILTAKET 

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo 
(Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til Vestlandet som har best regularitet 
vinterstid.  

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse, 
blandet trafikk, relativt ulykkesbelastet og lav framkommelighet.  

I gjeldende NTP (2010-19) ligger utbygging av strekningene på begge sider av Bjørgo – Øye inne 
med oppstart i perioden 2010-13. Dette er prosjektene Fønhus, Bagn, Bjørgo og 
Filefjellutbyggingen. Videre er oppstart av strekningen Fagernes – Øye omtalt med oppstart i 
perioden 2014-19.  

Statens vegvesen utarbeidet i 2010/2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E16 mellom Bjørgo 
og Øye. Denne rapporten konkluderer med at det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til 
Øye.  

Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for kommunedelplan på strekningen. Fastsatt 
planprogram legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredningen. 

 

1.2 PLANPROGRAMMET 

 

Konsekvensutredning – Kulturmiljø og kulturminner 

Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere tids 
kulturminner, samiske kulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er knyttet både 
til bebyggelse og til automatisk fredete arealer og / eller objekter. 

 

Konfliktnivå 

Konfliktnivået er avhengig av hvor store inngrep som blir planlagt i nærheten det enkelte 
kulturmiljø, noe som på dette plannivået er usikkert. Det er imidlertid klart at en god del 
eksisterende funn ligger nært til eksisterende vegtrase og at det er muligheter for et relativt høyt 
konfliktnivå knyttet særlig mot gravminner i dette alternativet. Tilsvarende vil et utvidet inngrep i de 
nevnte kulturmiljøene/kulturlandskapene bety en svekkelse av den historiske sammenhengen 
mellom kulturmiljøer og deres omgivelser, og den historiske lesbarheten. 

Følgelig har alternativene som følger dagens trase et større konfliktpotensiale enn de alternativene 
som følger ny trase. Gjennom tettbebyggelsen er det på flere strekninger for trangt til en utvidelse 
av vegen, noe som enten betyr riving av eldre bebyggelse og/eller flytting av vegtrase. 

I de rike kulturlandskapene langs E16 er det utført lite sjakting, og det påregnes at det kan være 
potensiale for funn av spor etter bosettings- og aktivitetsområder. 
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Utredningsbehov 

Det skal innhentes informasjon om det finnes kulturminner og kulturmiljøer som kan komme i 
konflikt med de ulike alternativene. Ved valg av trasé skal det tas hensyn til en eventuell konflikt 
med kulturminner /kulturmiljøer. Det må i konsekvensutredning beskrives og vurderes 
konsekvenser for de enkelte miljø/objekt. Der vegen passerer tett må det foretas en særskilt 
vurdering om tiltaket virker utilbørlig skjemmende 

 

1.3 VIKTIGE FORUTSETNINGER 

1.3.1 Separat gang- og sykkelveg 

Planprogrammet forutsetter at det skal legges til rette for flere gående og syklende på strekningen. 
Det skal planlegges gang- og sykkelveg der det er behov for det.  

Det foreslås å anlegge separat gang- og sykkelveg gjennom Røn og på en kortere strekning forbi 
Ulnes. På grunn av stedvis trang situasjon samt for å minske inngrep i natur, landbruk og 
kulturmiljø anbefales det å anlegge 1,5 meter skulder på begge sider av vegen på de andre 
strekningene som alternativ til gang og- sykkelveg. 

Det foreslås å bygge separat gang- og sykkelveg eller fortau i alternativ 0 i nærheten av Fagernes, 
lengde ca. 1000 m fra kryssing av Neselve. 

 

1.3.2 Overskuddsmasser 

Alle alternativ vil få et overskudd  av masser. Det er vurdert mulige områder for bruk av 
overskuddsmassene.  

Utfylling i Veslefjorden i Strondafjorden er vist på den ikke vedtatte kommuneplanens arealdel. 
Planen legger opp til utfyllinger i flere områder fra utløpet av Neselve og østover til Shell-stasjon, 
samt en utfylling videre østover som en med ny strandlinje som har en mer naturlig linje enn 
dagens steinfylling.  

Deler av Fagernes sentrum, samt gangvegen fra sør ligger i dag på fylling. En ytterligere utfylling 
kan gi en bedre landskapsmessig tilpassing, og en finere linjeføring på strandlinjen enn vi finner 
sør for sentrum i dag.   

Som alternativ til utfylling i fjorden vurderes å deponere masse til opparbeidelse av industriområdet 
på Rogndokken. Det vil også være aktuelt å benytte masse til forming av terrenget på siden av det 
nye veganlegget. Det kan være aktuelt å slake ut sideterrenget for å få en bedre tilpasning til 
landskapet og redusere forbruket at dyrka mark. 
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1.4 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE 

1.4.1 Fagernes sentrum 

På strekningen gjennom Fagernes er det utarbeidet fire alternativer. Disse fire løsningene er 
utviklet med utgangspunkt i planprogrammet og bearbeidet videre gjennom en 
optimaliseringsprosess i løpet av våren og sommeren 2012. 

 
Alternativ 1 

Følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike trafikksikkerhetstiltak og utbedringer 
som vil gi bedre fremkommelighet. 

 

 

 

 

Alternativ 2 (grønn) 

Alternativet har den korteste tunnelen og utnytter en vesentlig del av eksisterende E16 gjennom 
sentrum fra øst og helt frem til Tveitavegen. Herfra blir det tunnel frem til Skrautvålvegen og bru 
over Neselve. 

 

Alternativ 3 (rød) 

Dette alternativet vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen. Tunnelen kommer ut i dagen 
ved Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ 2. I denne løsningen vil man få et separat 
lokalvegsystem som ikke berører ny E16. 

 
  

Figur 1-1: Alternativene gjennom Fagernes sentrum. 
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Alternativ 4 (oransje) 

Alternativ 4 vil få tunnel lenger øst, utenfor tettstedet. Dette blir den lengste tunnelen av de tre og 
gjennomgangstrafikken vil bli ledet helt utenom sentrum. Tunnelen kommer ut i dagen ved 
Skrautvålvegen på samme sted som i alternativ 2 og 3. 

 

Fagernes vest – kryssing av Neselve (blå) 

Kryssingspunkt for Neselve er felles for alternativ 2-4. Planene viser to aktuelle brukryssinger over 
Neselve og kryss med Skrautvålvegen. Dette krysset vil ha stor betydning for fordeling av trafikk 
lokalt til Fagernes sentrum. Det er også tegnet et enklere T-kryss på vestsiden av elva for å fordele 
trafikken som har start og målpunkt i denne delen av Fagernes.  

Nordre kryssingspunkt ligger ved Hunkevike og søndre kryssing ligger 200-250 m lenger ned i 
elveleiet. 

 

1.4.2 Fagernes – Hande 

På strekningen mellom Fagernes og Hande er det utarbeidet fire alternativ. Disse fire løsningene er 
utviklet med utgangspunkt i planprogrammet og bearbeidet videre gjennom en 
optimaliseringsprosess i løpet av våren og sommeren 2012. Noen andre alternativ er valgt bort i en 
silingsprosess som er dokumentert i egen rapport.  

 

Alternativ Lengde m 

Alt 1 oppgradering av eks. E16 19770 

Alt 2a lang tunnel til Ulnes 17940 

Alt 2ab tunnel til Røn nord 17880 

Alt 2b kort tunnel til Hande 17335 
 

 

Alle alternativ er her målt mellom Fagernes øst og Hande nord.  

 

Alternativ 1  

Dette alternativet følger eksisterende E16 på hele strekningen. Tiltakene vil omfatte opprusting 
eller nybygging, inkludert tiltak for gående og syklende. 
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Alternativ 2a  

Alternativet vil følge et kort stykke av Fv 51 ut fra Fagernes opp til Breiseth og videre inn i en 5 km 
lang tunnel mellom Breiseth og Ulnes. Nord for Ulnes følges 10 km av eksisterende E16 til Hande 
med de samme tiltakene som i alternativ 1. 

 

Alternativ 2ab  

Alternativet vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269 og ta inn i en 6,5 
km lang tunnel som kommer ut i dagen like nord for tettbebyggelsen i Røn. Nord for Røn følges 3,5 
km av eksisterende E16 til Hande med de samme tiltakene som i alternativ 1. 

 

Alternativ 2b  

Dette alternativet vil følge 5 km av Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra 
bygges 5 km ny veg oppover i lia fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Mellom Tuv og Hande 
blir det en 5,5 km lang tunnel som kommer ut i dagen i nærheten av Hande.  

 

Figur 1-2: Alternativene mellom Hande og Fagernes. 
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2 Metode 

2.1 ARBEIDET MED KONSEKVENSUTREDNINGEN 

I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom ulike alternativ, vil registreringen av 
kulturmiljø og kulturminner bli gjort på et overordnet nivå. Registreringen vil inneholde en 
beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøene innenfor tiltaks- og 
influensområdet. Det vil gis opplysninger om forhistorien og historien til kulturmiljøet (alder, 
funksjon), en oversikt over hvilke element miljøet består av, og en beskrivelse av enkeltminner som 
er av betydning for identifisering av kulturmiljøet. 

Definisjonen av kulturmiljø åpner for flere mulige avgrensninger. Det må gjennomføres en inndeling 
i kulturmiljø som er hensiktsmessig i forhold til problemstillingen. Verdisettinger og 
konsekvensvurderinger kan bli for lite nyanserte om området blir delt inn i bare ett eller noen 
ganske få større kulturmiljø. Ved avgrensning av et kulturmiljø må det tas hensyn til både 
geografisk utstrekning og funksjonelle sammenhenger. 

Man vil gjennom en inndeling av kulturminneforekomster i kulturmiljø ikke kunne få med seg alle 
aspekt av et områdes kulturhistorie. Det er gjort et utvalg av kulturminner som man mener er 
viktige, mens andre kulturminner ikke har blitt tatt med. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse 
sistnevnte kulturminnene er av liten eller ingen verdi. Konsekvensutredningen kan ha gått glipp av 
enkelte viktige kulturminner, både fra forhistorisk og nyere tid, men har trolig fått med 
hovedelementene av de sporene etter forhistorisk og nyere tids menneskelig aktivitet som finnes 
innenfor tiltaks- og influensområdet. 

I denne konsekvensutredningen har det blitt definert kulturmiljø enten bestående av automatisk 
fredete kulturminner og nyere tids kulturminner sammen eller hver for seg. Det er i tillegg viktig å se 
kulturminnene i sammenheng med det landskapet de er en del av, og ikke som isolerte element. 
Deler av landskapsrommet rundt kulturminnene er derfor inkludert i de enkelte kulturmiljøene. Det 
er viktig å huske på at de enkelte verdisettingene gjelder i forhold til arbeidet med 
konsekvensutredningen for E16 mellom Fagernes og Hande i Oppland fylke. I andre 
sammenhenger kan de bli annerledes enn det som er vurdert her. 

Også områder med potensial for funn av automatisk fredete kuturminner har blitt skilt ut og definert 
som del av konsekvensutredningen. Vurderingen av potensial bygger på faglig erfaring og 
kunnskap om de ulike kulturminnekategoriene, og om de ulike geografiske områdene. Kunnskap 
om funn fra et område gir en god indikasjon på hva som eventuelt kan ligge igjen under jorden, 
men man kan likevel ikke se bort fra at det innenfor områder som er vurdert til ikke å ha potensial 
for å finne automatisk fredete kulturminner, likevel kan finnes slike. 

Arbeidet med konsekvensutredningen er gjennomført etter retningslinjene for konsekvensanalyser 
som gitt i Statens vegvesen sin Håndbok 140. I tillegg er også Riksantikvarens Rettleiar – 
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (2003) benyttet. 

 

2.2 KILDEGRUNNLAG 

Informasjon om de automatisk fredete kulturminnene i tiltaks- og influensområdet er hentet fra flere 
kilder. Den viktigste har vært Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminner. Da 
Askeladden ikke inneholder informasjon om løsfunn av forhistoriske gjenstander og fjernede 
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kulturminner i Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner, har også data fra Universitetsmuseenes 
nettportal for de arkeologiske samlingene vært benyttet (http://www.unimus.no/arkeologi/).  
Informasjon om løsfunn og fjernede forhistoriske kulturminner er spesielt viktig i forbindelse med 
potensialvurderingen av et område. 

Forskjellig litteratur, som fagbøker, bygdebøker og lokalhistoriske tekster, har vært gjennomgått. I 
tillegg har Ragnar Bjørnstad ved Statens Vegvesen, Region Øst og Kjersti Tidemansen ved 
Oppland fylkeskommune bidratt med nyttig informasjon. 

For nyere tids bygninger, har SEFRAK-registeret vært benyttet (SEFRAK = SEkretariatet For 
Registrering Av faste Kulturminner). SEFRAK-registeret inneholder informasjon om bygninger (og 
rester etter bygninger) som er eldre enn hundre år. 

 

2.3 FELTARBEID 

Det ble gjennomført befaring i tiltaksområdet 11 – 12. juli 2012. Fra før var det kjent en rekke 
kulturminner fra både forhistorisk og historisk tid i området. Befaringen vektla de områdene som vil 
kunne komme til å bli berørt av tiltaket. Forhistoriske og nyere tids kulturminner ble dokumentert 
gjennom fotografi. Kulturmiljøenes og potensialområdenes verdi ble vurdert i felt. 

 

2.4 KARTFESTING OG NUMMERERING 

I konsekvensutredningen er kulturmiljø gitt betegnelsen KM med et løpenummer bak. 

De forskjellige kulturmiljøene innenfor tiltaks- og influensområdet er vist på et verdikart 
(oversiktskart) med fargekode som viser verdien til de enkelte kulturmiljøene (fargekoder etter 
Håndbok 140).  

Automatisk fredete kulturminner er gitt betegnelsen «Askeladden ID» sammen med id. nummeret 
det har fått i databasen Askeladden.  

Fornfunn er gitt et museumsnummer dersom det finnes i magasinet til et museum. I 
museumsdistriktet til Kulturhistorisk museum i Oslo (Oldsaksamlingen) får gjenstandene prefikset 
«C» med løpenummer bak. 

Nyere tids bygninger som er tatt med i SEFRAK-registeret, er gitt betegnelsen «SEFRAK id. nr.» 
før nummereringen. 

Områder som er vurdert å ha potensial for funn av automatisk fredete kulturminner er gitt 
betegnelsen P med løpenummer bak. Disse er vist på et eget potensialkart. 

 

2.5 DEFINISJONER 

Kulturminner er i Lov om kulturminner av 1978, nr. 50 definert som «alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til», jf. kulturminneloven § 2, første ledd. 

Man skiller mellom faste og løse (arkeologiske) kulturminner. Faste kulturminner, eller fornminner, 
er for eksempel boplasser, gravhauger eller -røyser, kokegroper, stolpehull, huler, hellere og 
byanlegg. Løse kulturminner, eller fornfunn, er gjenstander som er tilfeldig funnet eller funnet 
gjennom en arkeologisk utgravning. 

Alle faste arkeologiske kulturminner, kjente og ukjente, fra tiden før reformasjonen i 1537, samiske 
kulturminner eldre enn 100 år og alle erklærte stående bygninger eldre enn år 1650, er regnet som 
automatisk fredete. 

Med til et automatisk fredet kulturminne hører en sikringssone rundt den synlige eller kjente 
ytterkanten til kulturminnet, så langt det er nødvendig for å verne det mot ulike tiltak. Området blir 
fastsatt særskilt av vedkommende myndighet etter loven. Så lenge et verneområde ikke er særskilt 
avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra den synlige ytterkanten til kulturminnet. 
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Nyere tids kulturminner er kulturminner fra tiden etter reformasjonen. De kan bli fredet etter 
kulturminneloven, bli regulert som del av en hensynssone etter plan- og bygningsloven, eller sikres 
gjennom kommunedelplaner og lignende. I kulturminneloven er ikke-fredete bygninger og anlegg 
fra før 1850 gitt et vern etter § 25, gjennom meldeplikt i forhold til planer om riving eller vesentlige 
endringer.  Loven gir også tilgang til å verne flere andre kulturminnekategorier (som kirker, mynter 
og skipsfunn) fra nyere tid. 

Kulturlandskap er landskap preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Begrepet kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljø må det påvises i hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår. Kulturmiljø deles gjerne inn etter følgende registrerings-
kategorier (jfr. Håndbok 140, s. 199-200): 

 

• Fornminner (se ovenfor). 
 

• Samiske kulturminner. Omfatter samiske kulturminne som ikke blir fanget opp av de andre 
kategoriene, som for eksempel hellige fjell, offersteiner, osv. 

 
• Gårdsmiljø/fiskebruk. Omfatter gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser med våningshus 

og driftsbygninger, i tillegg til den delen av innmark/utmark som er vesentlig for 
opplevelsen av kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Fiskebruk med våningshus og 
driftsbygninger inkludert naust/strandlinje. Samisk bosetning. Kvernhus, setre, høyløer, 
sommerfjøs, sager og annen bosetning som vitner om landbruksdrift. 

 

• Urbane kulturmiljø. Omfatter boligområder, bymiljø, tettsteder, m.m. 
 

• Tekniske/industrielle kulturmiljø. Omfatter industribosetning, spor av gruvedrift, 
fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart (marine kulturminner), veier, jernbane, broer, 
utmarksdrift som jernvinne/kulproduksjon, fangstanlegg, osv. 

 

• Andre kulturmiljø. Omfatter miljø med monumentalbygg, monumenter, parker, kirker og 
kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler, m.m. 

 

• Viktige sammenhenger/strukturer. Omfatter historiske og visuelle, funksjonelle eller 
strukturelle sammenhenger. For eksempel verdien til veier og jernbaner som 
strukturerende element for et steds utvikling, og påvisningen av sammenhengen mellom 
disse og kulturmiljøene, gatestruktur fra middelalder i dagens byer, kvartalstruktur, 
gårdsstruktur (flere gårdar på rekke langs en høyderygg). 

 

2.6 VERDIVURDERING 

En viktig del av en konsekvensutredning er verdivurderingen. Verdivurderinger skal ifølge Statens 
Vegvesens Håndbok 140 gjøres for de avgrensede kulturmiljøene (eller –områdene) som kan bli 
påvirket av tiltaket. Verdien til de enkelte kulturmiljøene blir angitt på en tredelt skala: liten – 
middels – stor, og vises grafisk ved hjelp av en linjal. Mellom de tre hovedverdiene kan det igjen 
forekomme flytende variasjoner (for eksempel «stor til middels verdi»). 

Det er verdt å merke seg at de enkelte verdisettingene gjelder i forhold til arbeidet med 
konsekvensutredningen, og at de i andre sammanhenger kan være forskjellige fra det som er 
vurdert her. Verdisetting av kulturminner vil alltid være vanskelig, da «verdien» vil være avhengig 
av i hvilken sammenheng verdisettingen blir gjort, av hvem som setter verdien, osv. 

I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom alternativ, bør registreringen av 
miljø/objekt gjøres på et overordnet nivå. Registreringen skal inneholde en verdinøytral beskrivelse 
av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøene innenfor planområdet og det aktuelle 
influensområdet. Det må gis opplysninger om kulturmiljøets historie, en oversikt over hvilke 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11103 

Kommunedelplan 

E16 Fagernes - Hande delrapport kulturminner og kulturmiljø Versjon 00     :   

 

n:\512\10\5121013\5 arbeidsdokumenter\54 ikke prissatte\kulturminner\rapport e16 fagernes kulturminner.docx 2012-05-18 | Side 18 av 82

 

element miljøet består av, og en beskrivelse av de enkeltminnene som er av betydning for 
identifiseringen av kulturmiljøet. 

 

 Figur 2-1: Kriterier for verdisetting - Kulturminner og -miljø. Etter Statens 
vegvesens Håndbok 140. 
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2.7 OMFANGSVURDERING 

Begrepet «omfang» blir i Statens Vegvesens Håndbok 140 benyttet for å beskrive hvor store 
endringer et tiltak vil føre med seg for kulturminner og kulturmiljø, både direkte og indirekte. 
Omfang blir vurdert i forhold til 0-alternativet. Vurderingen skal være objektiv, og ikke påvirket av 
hvilken verdi, eller graden av denne, det enkelte kulturminne eller kulturmiljø har. Omfang kan 
være både negativt og positivt. Et positivt omfang tilsier en forbedring av situasjonen, mens et 
negativt omfang betyr en forverring. 

Omfang blir presentert på en glidende, femdelt skala, illustrert med en figur der omfanget markeres 
med en pil. De ulike gradene av omfang er: 

 

• Stort positivt omfang 

• Middels positivt omfang 

• Lite omfang 

• Middels negativt omfang 

• Stort negativt omfang 
 

Vurdering av omfang blir gjort på bakgrunn av en analyse av blant annet den fysiske utformingen til 
tiltaket, eventuelt også forventet trafikkmengde. Ved vurdering av omfang skal det redegjøres for 
hvordan det konkrete tiltaket vil påvirke kulturminnet eller kulturmiljøet. Vurderingen må være 
basert på god kunnskap om det planlagte tiltaket. Det må foretas en relevant vurdering av hvilke 
kriterier som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle. Det må redegjøres for på hvilken måte og i hvor stor 
grad tiltaket vil påvirke det enkelte kulturmiljø. De direkte virkninger er enkle å vurdere, mens de 
mer indirekte kan være kompliserte. 

Figur 2-2: Kriterier for vurderinger av tiltakets omfang for kulturmiljøer (etter 
Statens vegvesens Håndbok 140). 
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2.8 KONSEKVENSVURDERING 

Konsekvensen av et tiltak er en vurdering av de kulturhistoriske verdiene til kulturminner og 
kulturmiljø sett i forhold til omfanget av tiltaket, det vil si hvilken konsekvens tiltakets omfang har for 
kulturminner/kulturmiljø. Etter metodikken i Håndbok 140 blir en konsekvensvurdering foretatt 
gjennom en tredelt prosess: først må kulturminnet/kulturmiljøet verdivurderes, deretter må tiltakets 
omfang bestemmes. Konsekvens framkommer ved å sammenholde verdi og omfanget ved hjelp av 
en predefinert matrise, den såkalte «konsekvensvifta». 
 
Konsekvens blir presentert på en ni-delt skala: 
 

• Meget stor positiv konsekvens  (++++) 

• Stor positiv konsekvens  (+++) 

• Middels positiv konsekvens  (++) 

• Liten positiv konsekvens  (+) 

• Uvesentlig/ingen konsekvens  (0) 

• Liten negativ konsekvens  (-) 

• Middels negativ konsekvens  (--) 

• Stor negativ konsekvens  (---) 

• Meget stor negativ konsekvens (----) 
 
 
Ut fra dette får eksempelvis et kulturminne/kulturmiljø med stor til middels verdi og et middels 
negativt omfang, en middels negativ konsekvens (--). 

Figur 2-3: Konsekvensvifta 

(etter Statens vegvesens 
Håndbok 140). 
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Tiltak som bare foregår i anleggsperioden, blir vanligvis behandlet separat, gjerne i et eget kapittel i 
fagrapporten. Konsekvensene i anleggsperioden skal skildres i konsekvensutredningen, men skal 
ikke inngå i vurderingen av de permanente konsekvensene. 

 

2.9 AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

Konsekvensene kan endre seg dersom en gjennomfører avbøtende tiltak, og kan i noen tilfeller ha 
så mye å si at konsekvensgraden blir endret. I konsekvensutredningen er det foreslått avbøtende 
tiltak i de tilfeller der en fra et kulturhistorisk ståsted mener at konsekvensen av tiltaket på 
kulturminnene/kulturmiljøene ikke er den beste løsningen. De avbøtende tiltakene er ikke med i 
selve konsekvensvurderingen, men kommer som forslag i etterkant under behandlingen av det 
enkelte kulturmiljø. 

Avbøtende tiltak kan for eksempel være bygging av tunnel/kulvert, støyskjerming, overdekking av 
kulturminner, dokumentasjon/demontering/flytting (dette blir ikke regnet som ekte avbøtende tiltak, 
ettersom kulturminner blir ødelagt eller forringet), prosjektjusteringer på overordnet nivå, spesifikke 
tiltak på detaljnivå, tiltak mot drenering/erosjon/setninger/vibrasjon, merking av kulturminner eller å 
fjerne/flytte deler av tiltaket. 

Miljøoppfølging kan være oppfølgende undersøkelser med sikte på å overvåke hvordan tiltaket 
virker inn på kulturminner og kulturmiljø i anleggs- og driftsperioden. Dersom anleggsvirksomhet 
skjer i nærheten av sårbare kulturminner, kan det være behov for å overvåke hvordan de tåler 
anleggsarbeidet. Det kan også være aktuelt med målinger for å undersøke eventuelle 
setningsskader på bygninger eller drenering av kulturlag etter at et anlegg står ferdig. 

 

2.10 POTENSIALVURDERING 

I konsekvensutredningen er det gitt en prognose for hvor stort potensial det er for at til nå ukjente 
automatisk fredete kulturminner ligger innenfor tiltaksområdet. Vurderingen av potensial for nye 
funn er inndelt i fem grupper: «stort potensial», «stort - middels potensial», «middels potensial», 
«middels – lite potensial» og «lite potensial». 

Potensialvurderingen bygger blant annet på områdets topografi, type jordsmonn, tidligere funn av 
forhistoriske gjenstander samt forekomster av fornminner (eksisterende og fjernede). 

Bare områder som kan komme til å bli berørt av tiltaket er potensialvurdert (deriblant også 
massedeponi), og vist på potensialkartet (se kap. 5 Vedlegg). Det er derfor viktig å være klar over 
at det også kan finnes forhistoriske kulturspor i områder som ikke er markert på potensialkartet. 
Dette er noe som eventuelt vil avklares gjennom en arkeologisk registrering. 

Vurderingen av funnpotensial er gjort under avsnittet for det enkelte kulturmiljø, i hovedsak under 
avsnittet «Forhistoriske kulturminner», men i enkelte tilfeller under avsnittet «Nyere tids 
kulturminner». Dette har blitt gjort i de tilfellene der det ikke er forhistoriske kulturminner innenfor et 
kulturmiljø. 

Det er viktig å være oppmerksom på at funnpotensialet til et område ikke er med i 
konsekvensvurderingen av det. 
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3 Konsekvensvurdering 

3.1 OMRÅDETS KULTURHISTORIE 

Etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år siden, begynte menneskene å trekke 
mot disse isfrie stedene for å drive jakt, fangst og fiske. Spor etter de tidligste pionerene finner vi 
flere steder langs kysten.  

Noen tusen år seinere, i yngre steinalder, ble jordbruk og husdyrhold innført mange steder, noe 
som er med på å definere denne arkeologiske tidsperioden. Jordbruket kom ikke for fullt i Norge 
med det samme, men ble tatt opp mer gradvis. Fortsatt var jakt, fangst og fiske det viktigste 
ervervet, slik som det har vært for mange i Norge helt opp til moderne tid. 

I Valdres er de eldste bosetningssporene ca. 8 000 år gamle. Disse ligger lengst vest i Valdres, ved 
fjellvatna her. Fra denne perioden kan vi finne pilspisser av skifer eller flint, avslag fra stein, 
koksteiner og kokegroper. Folk har sannsynligvis bodd her sammenhengende gjennom eldre og 
yngre steinalder, da det er funnet en god del steinredskaper som har blitt brukt til 
jordarbeidingsredskap i yngre steinalder. På Slidreåsen er det gjort pollenanalyser som viser at det 
vokste kjente beiteplanter (dvs. til husdyr) her i området i perioden 2800 til 2000 f. Kr. 

Bronsealder er navnet på den forhistoriske perioden mellom steinalder og jernalder, og dateres til 
tidsrommet fra ca. 1800 til 500 f.Kr. I bronsealderen ble for første gang et metall benyttet i 
produksjon av redskaper og smykker. Antallet funn av bronsegjenstander i Norge er så lite at de 
trolig har hatt liten praktisk betydning, men heller primært må ha fungert som prestisjegjenstander. 

 

 

     Tabell 1: Arkeologisk periodeinndeling. 

Hovedperiode Underperiode Underperiode Datering 

Steinalder 

Eldre steinalder 
Tidligmesolitikum 9000 - 8000 f. Kr. 
Mellommesolitikum 8000 - 6300 f. Kr. 
Seinmesolitikum 6300 - 4000 f. Kr. 

Yngre steinalder 
Tidligneolitikum 4000 - 2800 f. Kr. 
Mellomneolitikum 2800 - 2400 f. Kr. 
Seinneolitikum 2400 - 1800 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder  1800 - 1100 f. Kr. 
Yngre bronsealder  1100 -   500 f. Kr. 

Jernalder 
Eldre jernalder 

Førromersk jernalder   500  -        0 f. Kr. 
Eldre romertid        0 -   200 e. Kr. 
Yngre romertid   200 -   400 e. Kr. 
Folkevandringstid   400 -   550 e. Kr. 

Yngre jernalder 
Merovingertid   550 -   800 e. Kr. 
Vikingtid   800 - 1030 e. Kr. 

Middelalder 
Tidlig middelalder  1030 - 1130 e. Kr. 
Høymiddelalder  1130 - 1350 e. Kr. 
Seinmiddelalder  1350 - 1537 e. Kr. 
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Jordbruket ble innført flere steder i Norge allerede i yngre steinalder, men utbredte seg i mye større 
grad i løpet av bronsealderen. I sentralbygdene på Sørvestlandet og Østlandet kan vi se sporene 
av en bronsealderkultur med klare paralleller til tilsvarende i Danmark og Sør-Sverige, mens man 
lenger nord har hatt en mer lokal versjon av bronsealderkulturen, som på mange måter var som en 
variant av steinalderen. Det er derfor ofte vanskelig å skille funn fra bronsealder og steinalder i 
Valdres. Det er registrert flere gravrøyser og helleristinger i form av skålgropsteiner som kan være 
fra bronsealderen. Det er kjent få boplassfunn fra denne epoken i Valdres. Det mest spektakulære 
bronsealderfunnet fra Valdres, er depotfunnet av bronse som ble gjort på Svennes i Nord-Aurdal 
på begynnelsen av 1800-tallet. Funnet er det største kjente samlede bronsefunn i Norge. 

Gravrøyser og gravhauger fra bronsealder er karakteristiske innslag i landskapet mange steder i 
Norge, ofte plassert ute på nes og odder. Bare et fåtall mennesker i bronsealderen kan ha blitt 
gravlagt i røys eller haug, noe som tyder på at dette var en gravskikk ment for spesielt utvalgte 
personer. Bronsealderens gravrøyser og gravhauger er synlige spor på noen av de sosiale og 
religiøse endringene som må ha funnet sted ved overgangen fra steinalder til bronsealder. Selv om 
det i Østlandsområdet finnes spor etter en monumentalgravskikk allerede i yngre steinalder, er det 
tydelig at en slik gravskikk generelt sett ikke fikk fotfeste i Norge før i bronsealderen. 

Jernalderen er tidsrommet fra slutten av bronsealderen (ca. år 500 f.Kr.) til begynnelsen av 
middelalderen (ca. 1050 e.Kr.). Det viktigste kjennetegnet på denne perioden er at jernet blir tatt i 
bruk som redskapsmateriale. Jern kunne utvinnes lokalt i Norge, noe som medførte at metallet fikk 
en mye større verdi for samfunnsutviklingen enn hva bronsen hadde hatt. Samfunnsutviklingen 
som skjedde i jernalderen ledet til slutt fram til samlingen av Norge til ett kongedømme. 

I jern- og mellomalderen var jernet en svært viktig inntektskilde for gårdene i Valdres. Mange tusen 
tonn jern har blitt produsert her, og valdresjernet var i gammel tid særlig kjent som ypperlig kvalitets 
smijern. Med jernet skjedde det store omveltinger i Valdres. Folketallet, og sannsynligvis også 
velstanden, økte. 

Et av de mer kjente kulturminnene i Valdres er Gardbergfeltet i Vestre Slidre, et gravfelt fra 
jernalder med over 1000 gravminner fra eldre og yngre jernalder. Her står også «Einangsteinen», 
Norges eldste runestein. 

I middelalderen ble Valdres kristnet. Snorre Sturlason har gitt en levende beretning om hvordan 
Olav den Hellige gjennomførte kristningen her i 1023. Fra middelalder har vi de seks stavkirkene i 
Valdres; Hedalen, Reinli, Hegge, Lomen, Høre og Øye. Litt seinere i mellomalderen kom 
steinkirkene i Valdres. Ulnes kyrkje fra 1200-tallet er fremdeles i bruk, mens kirka på Mo i Vestre 
Slidre står igjen som kirkeruin. På Leirhol i Vang har vi den eldste trebygningen i Valdres, 
«Riddarstøga». 

Etter middelalderen økte folketallet i Valdres, og folk brukte utmarka i langt større grad. Mange av 
stølene i Valdres er fra 1600-tallet. Utmarken er full av utslått-teiger, heimstølstufter og stinett fra 
denne tiden. 

Den gamle kongevegen «Bergenske Hovedvej», er delvis bygget på enda eldre veggrunn, men ble 
åpnet for kjørende i 1793. Den var en viktig veg mellom Oslo og Bergen. 

Gårdsbebyggelsen preger bygdene i Valdres. Bebyggelsen har forskjellig uttrykk, fra mer eller 
mindre helhetlige tømmertun, til bureisningsbruk. Ofte har bygdelagene et sammensatt uttrykk med 
tun fra ulike tidsepoker. 
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3.2 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

3.2.1 Fagernes sentrum 

Langs strekningen for ny E16 gjennom Fagernes sentrum har det blitt definert to kulturmiljø (en 
nærmere kulturhistorisk beskrivelse av disse er gitt i avsnitt 3.3). Nedenfor vil de fire alternativene 
for ny E16 gjennom Fagernes bli diskutert i forhold til kulturmiljøene, og en samlet 
konsekvensvurdering for hvert alternativ bli gitt. 

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 vil følge eksisterende veg gjennom Fagernes sentrum og vil omfatte ulike 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer. Dette alternativet vil være svært likt 0-alternativet, og vil ha 
ubetydelig konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes sentrum. 

Alternativ 1 sin konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes sentrum er vurdert å være ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2 (grønn) 

Alternativ 2 (grønn) vil følge E16 gjennom sentrum fra øst til Tveitavegen, og ny tunnel herfra til 
Skrautvålvegen og ny bro over Neselve. Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor 
Fagernes sentrum, og vil ha positiv konsekvens for kulturmiljøene her. 

Alternativ 2 (grønn) sin konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes sentrum er vurdert å være 
ubetydelig / liten positiv (0/+) 

 

Alternativ 3 (rød) 

Alternativ 3 (rød) vil få en betongtunnel under deler av bebyggelsen, som vil komme ut ved 
Skrautvålvegen på samme sted som alternativ 2. Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor 
Fagernes sentrum, og vil ha positiv konsekvens for kulturmiljøene her. 

Alternativ 3 (rød) sin konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes sentrum er vurdert å være 
ubetydelig / liten positiv (0/+) 

 

Alternativ 4 (oransje) 

Alternativ 4 (oransje) vil få tunnel lenger øst, like utenfor sentrumsområdet. Dette vil være den 
lengste av de foreslåtte tunnelene, og vil medføre at trafikken vil bli ledet helt utenom sentrum. 
Gjennomfartstrafikk vil i stor grad bli ledet utenfor Fagernes sentrum, og vil ha positiv konsekvens 
for kulturmiljøene her. 

Alternativ 4 (oransje) sin konsekvens for kulturmiljøene i Fagernes sentrum er vurdert å være 
ubetydelig / liten positiv (0/+) 

 

Dette fører til følgende rangering av alternativene, fra minst til størst negativ konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø: 

 

1) Alternativ 2 (grønn) (0/+) 

1) Alternativ 3 (rød)  (0/+) 

1) Alternativ 4 (oransje) (0/+) 

4) Alternativ 1  (0) 
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Tabell 2: Konsekvensvurdering Fagernes sentrum. 

Kulturmiljø Alt. 0 
Alt.  1 

 

Alt. 2 

(grønn) 

Alt. 3 

(rød) 

Alt. 4 

(oransje) 

KM1 – Briskebyen 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 
KM2 – Fagerlund hotell 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 
Samlet konsekvensvurdering 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 
Rangering  4 1 1 1 

 

 

3.2.2 Strekning Fagernes – Hande 

Langs strekningen for ny E16 fra Fagernes til Hande har det blitt definert 22 kulturmiljø (en 
nærmere kulturhistorisk beskrivelse av disse er gitt i avsnitt 3.4). Nedenfor vil de fire alternativene 
for ny E16 bli diskutert i forhold til kulturmiljøene, og en samlet konsekvensvurdering for hvert 
alternativ bli gitt. 

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 vil følge dagens E16 mellom Fagernes og Hande, og vil omfatte opprusting eller 
nybygging, inkludert tiltak for gående og syklende. Dette alternativet vil gå gjennom det sentrale 
gårds- og bosetningsområdet langs østsiden av Strondafjorden, og naturlig nok berøre flest 
områder med kjente kulturminner. 16 av kulturmiljøene på strekningen Fagernes - Hande ligger 
ved eller i nærheten av E16, og alternativ 1 vil ha negativ konsekvens for 8 av disse. 

Alternativ 1 sin konsekvens for kulturmiljøene i tiltaksområdet er vurdert å være middels negativ (-) 

 

Alternativ 2a 

Alternativ 2a vil følge Fv 51et kort stykke nordover ut fra Fagernes, gå i tunnel fra Breiseth til Ulnes, 
og følge E16 fra Ulnes til Hande med de samme opprustningstiltakene som for alternativ 1. 
Alternativ 2a vil ha konsekvens for 13 av kulturmiljøene i tiltaksområdet, negativ konsekvens for 5 
og positiv konsekvens for 3 av kulturmiljøene. Dette alternativet vil ha stor negativ konsekvens for 
kulturmiljøet ved Ulnes, pga. tunnel og ny veg. På kulturmiljø i området, vil alternativ 2a ha liten / 
middels negativ konsekvens, og er altså noe bedre enn alternativ 1. 

Alternativ 2a sin konsekvens for kulturmiljøene i tiltaksområdet er vurdert å være liten til middels 
negativ (-/--) 

 

Alternativ 2ab 

Alternativ 2ab vil følge Fv 51 fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bygges ny 
tunnel som vil komme ut nord for tettbebyggelsen i Røn. Fra Røn vil alternativet følge E16 fram til 
Hande med de samme opprustningstiltakene som for alternativ 1. Alternativ 2ab vil ha konsekvens 
for 16 av kulturmiljøene i tiltaksområdet, positiv konsekvens for 7 kulturmiljø og negativ konsekvens 
for 2 kulturmiljø. Samlet sett har alternativ 2ab ubetydelig / liten negativ konsekvens, og er det 
alternativet som vil ha minst negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i området. 

Alternativ 2ab sin konsekvens for kulturmiljøene i tiltaksområdet er vurdert å være ubetydelig til 
liten negativ (0/-) 

 

Alternativ 2b 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 fra Fagernes opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bygges ny veg 
fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Det vil gå tunnel mellom Tuv og Hande. Alternativet vil ha 
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konsekvens for 14 av kulturmiljøene, positiv konsekvens for 8 og negativ konsekvens for 4. Som 
det eneste av de fire alternativene, vil dette bare ha positiv konsekvens for kulturmiljøene langs 
E16 på østsiden av Strondafjorden. Samlet konsekvens for kulturmiljø i tiltaksområdet er liten 
negativ. 

Alternativ 2b sin konsekvens for kulturmiljøene i tiltaksområdet er vurdert å være liten negativ (-) 

 

Dette fører til følgende rangering av alternativene, fra minst til størst negativ konsekvens for 
kulturminner og kulturmiljø: 

 

5) Alternativ 2ab (0/-) 

6) Alternativ 2b (-) 

7) Alternativ 2a (-/--) 

8) Alternativ 1 (--) 

 

 

Tabell 3: Konsekvensvurdering Fagernes - Hande 

Kulturmiljø Alt. 0 Alt.  1 Alt. 2a Alt. 2ab Alt. 2b 

KM3 – Storøye 0 0    
KM4 – Sørstrand 0 0    
KM5 – Strand 0 -- 0/+ 0/+ 0/+ 
KM6 – Nordstrønd 0 -- 0/+ 0/+ 0/+ 
KM7 – Hømandberg 0 0    
KM8 – Svennes 0 --/--- + + + 
KM9 – Ulnes 0 -- --- + + 
KM10 – Røllång (1) 0 -/-- -/-- 0/+ 0/+ 
KM11 – Røllång (2) 0 0/- 0/- 0/+ 0/+ 
KM12 – Kvåle 0 0 0   
KM13 – Viste 0 -- -- + + 
KM14 – Røn (1) 0 0 0 0  
KM15 – Røn (2) 0 0 0 0  
KM16 – Hagali 0 0 0 0  
KM17 – Reie 0 0 0 0  
KM18 – Hande 0 -- -- -- 0/+ 
KM19 – Bråtaskogen 0   0 0 
KM20 – Sæbu-Ødegården 0   0 0 
KM21 - Føssamyre 0   -/-- -- 
KM22 – Sælsbrøtadn 0    - 
KM23 – Grefsrud 0    -- 
KM24 – Rebne skytebane 0    --/--- 
Samlet konsekvensvurdering 0 -- -/-- 0/- - 
Rangering  4 3 1 2 
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3.3 KONSEKVENSVURDERING FAGERNES SENTRUM 

Fagernes ligger omtrent midt i Valdres, der dalen deler seg mot Øystre og Vestre Slidre, og er det 
administrative sentrum i Nord-Aurdal kommune i Oppland. Fagernes framstår som et helt vanlig 
tettsted, der biltrafikken er framtredende, der ulike typer bygninger fra flere historiske faser er godt 
blandet i sentrumsbildet, og der landskapet utenom selve tettbebyggelsen preges av eneboliger i 
byggefelt (Espeseth Grønbrekk 2009). 

Otto Larsen Stuve fikk det første statlige handelsløyvet på stedet i 1857, og han startet etter hvert 
også hotelldrift her. Folk begynte å kalle stedet «Stuvenes», men Stuve fant selv på navnet 
«Fagernes». Stuve blir regnet som grunnlegger av Fagernes. 

Fagernes fikk et kraftig oppsving i forbindelse med at Valdresbanen i 1906 ble bygd ferdig fram til 
endestasjonen her. Byggeaktivitet og vekst fortsatte gjennom hele 1900-tallet. I 2007 tok Fagernes 
bystatus samtidig med at 150-årsjubileumet ble feiret (informasjon fra Wikipedia). 

I Fagernes sentrum øst for Neselve finnes det kun to SEFRAK-registrerte bygninger; en 
butikk/forretningsbygning (= annekset til Fagerlund hotell) og paviliongen ved Fagernes hotell. 

Det er skilt ut to kulturmiljø i Fagernes sentrum. 

 

 Figur 3-1: Verdikart kulturmiljø og kulturminner, Fagernes sentrum. 
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3.3.1 KM1 – Briskebyen 

Det «typiske» Fagernes finnes først og fremst i Briskebyen, dvs. bydelen på østsiden av Neselve. 
Briskebyen består i hovedsak av tverrgatene Kvitvellavegen og Gullsmedvegen, som sammen med 
E16 gir inntrykk av kvartalsstruktur. Mange av husene er bygget i tre, og er fra første halvdel av 
1900-tallet. Nyere bebyggelse i området har for det meste tilpasset seg den eksisterende 
gatestrukturen. Bygningene som står side ved side langs gatene er forholdsvis små (Espeseth 
Grønbrekk, s. 102). 

 

 

 

Verdivurdering 

Briskebyen er et enhetlig bygningsmiljø som er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig i 
Fagernes. Kulturmiljøet inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir KM1 – Briskebyen middels verdi. 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike trafikksikkerhetstiltak og 
utbedringer. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturminner/-miljøer, eller den historiske lesbarheten til 
dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2, 3 og 4 går i tunnel nord for KM1, og vil slik føre til en reduksjon av trafikk gjennom 
Fagernes sentrum og kulturmiljøet. Dette vil bedre forholdene for kulturminner/-miljøer, og føre til 
en bedret historisk lesbarhet.  

Omfanget av alternativ 2, 3 og 4 er på bakgrunn av dette vurdert som intet / lite positivt. 

 

 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                         ▲ 

 

Figur 3-2: ”Kulturgata” 

Gullsmedvegen i Briskebyen 

(Espeseth Grønbrekk 2009, s. 
102). 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre fortsatt bruk av dagens E16 gjennom kulturmiljøet, men med ulike 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer.  

Konsekvensen av alternativ 1 for KM1 – Briskebyen er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2, 3 og 4 lede mye av gjennomfartstrafikken vekk fra sentrumsområdet i Fagernes og 
kulturmiljøet KM1. 

Konsekvensen av alternativ 2, 3 og 4 for KM1 – Briskebyen er vurdert som ubetydelig / liten positiv 
(0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM1. 

 

 

3.3.2 KM2 – Fagerlund hotell 

Midt på 1870-tallet ble det første Fagerlund hotell og landhandleri bygget, som var en toetasjers 
tømmerbygning. På slutten av 1800-tallet ble det oppført flere bygninger på Fagerlund, blant annet 
et anneks i to etasjer. Dette ble bygget i 1885, og skal i dag være det eldste bevarte huset på  

Fagernes (SEFRAK id. nr. 0542010010). I anneksets fasade mot gårdsplassen kan vi fortsatt se 
rester av sveitserstilen på Fagerlund hotell, mens bygningens øvrige fasader preges av 
etterkrigstidas ombygginger (Espeseth Grønbrekk 2009, s. 98). 

I 1939 ble det reist en annen type bygning på tomten til det gamle Fagerlund hotell, som hadde 
brent ned tre år tidligere, men med samme navn og samme funksjon. Funksjonalismens estetikk 
hadde beveget seg mot de indre dalbygdene, og det nye Fagerlund hotell fikk tidstypisk lavt 
pyramidetak og hjørnevinduer. Bygningen er kledd med stående panel og er i to etasjer. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet ved Fagerlund hotell inneholder anneksbygning  fra 1885 i delvis sveitserstil og 

hotellbygning i funkisstil fra 1939. Miljøet inneholder to bygninger med arkitektoniske kvaliteter, 

men er fragmentert. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir KM2 – Fagerlund hotell liten / middels verdi. 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲  ▲ 

                                              1  2, 3, 4 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                  ▲ 
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Figur 3-3: Annekset til Fagerlund hotell (Espeseth  

Grønbrekk 2009). 
 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 følger eksisterende veg gjennom sentrum og vil omfatte ulike trafikksikkerhetstiltak og 
utbedringer. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturminner/-miljøer, eller den historiske lesbarheten til 
dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2, 3 og 4 går i tunnel nord for KM2, og vil slik føre til en reduksjon av trafikk gjennom 
Fagernes sentrum og forbi kulturmiljøet. Dette vil bedre forholdene for kulturminner/-miljøer, og 
føre til en bedret historisk lesbarhet.  

Omfanget av alternativ 2, 3 og 4 er på bakgrunn av dette vurdert som intet / lite positivt. 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre fortsatt bruk av dagens E16 forbi kulturmiljøet, men med ulike 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer.  

Konsekvensen av alternativ 1 for KM2 – Fagerlund hotell er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2, 3 og 4 lede mye av gjennomfartstrafikken vekk fra sentrumsområdet i Fagernes og 
kulturmiljøet KM2. 

Konsekvensen av alternativ 2, 3 og 4 for KM2 – Fagerlund hotell er vurdert som ubetydelig / liten 
positiv (0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM2. 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲  ▲ 

                                              1  2, 3, 4 
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3.4 KONSEKVENSVURDERING FAGERNES - HANDE 

I området for planlagt ny E16 mellom Fagernes og Hande, er det skilt ut 22 kulturmiljø. Disse 
består av forhistoriske eller historiske kulturminner, eller en kombinasjon av slike. 

 

Tabell 4: Kulturmiljø i området fra Fagernes til Hande. 

Kulturmiljø Beskrivelse Verdi 

KM3 – Storøye 
Valdres folkemuseum. Automatisk fredete 
kulturminner. 

Middels 

KM4 – Sørstrand To SEFRAK-registrerte bygninger. Middels 

KM5 – Strand 
Kirkested. Gårdsmiljø med eldre bygninger, deriblant 
stabbur fra 1500-tallet. 

Stor 

KM6 – Nordstrønd 
Gårdsmiljø med eldre bygninger. Automatisk fredet 
gravhaug. 

Middels 

KM7 – Hømandberg Gårdsmiljø med bygninger fra 1700-1800-tallet. Liten/middels 

KM8 – Svennes 
Gårdsmiljø med eldre bygninger. Kirkegård og 
kirkested. Automatisk fredete gravminner. 

Stor 

KM9 – Ulnes 
Kirkested fra middelalder. Gårdsmiljø med bygninger 
fra 1800-tallet. Uavklarte forhistoriske kulturminner. 

Stor 

KM10 – Røllång (1) Gårdsmiljø med eldre bygninger. Liten/middels 

KM11 – Røllång (2) Automatisk fredet gravhaug. Forstyrret. Middels 

KM12 – Kvåle 
Gårdsmiljø med bygninger fra 1700- og begynnelsen 
av 1800-tallet. 

Middels 

KM13 – Viste 
Kirketuft fra middelalder. Gårdsmiljø med bygninger 
fra 1600-1800-tallet. 

Stor 

KM14 – Røn (1) 
Kirkested, kirketuft og middelalderkirkegård. 
Gårdsmiljø med bygninger fra 1800-tallet. Gravminner 
fra jernalder. 

Stor 

KM15 – Røn (2) Gårdstun med to stående SEFRAK-bygninger. Liten/middels 

KM16 – Hagali 
Bygning fra 1800-tallet og automatisk fredet røysfelt. 
Feltet ble ikke gjenfunnet under kontrollregistrering. 

Liten 

KM17 – Reie 
Gårdsmiljø med bygninger fra 1800-tallet. Alle kjente 
forhistoriske gravminner er trolig fjernet her. 

Middels 

KM18 – Hande 
Gårdsmiljø med bygninger fra 1800-tallet. Automatisk 
fredete kulturminner. 

Middels/stor 

KM19 – Bråtaskogen Automatisk fredet steinalderboplass og fangstgroper. Middels 

KM20 – Sæbu-Ødegården SEFRAK-registrerte ruiner. Funnsted. Liten 

KM21 – Føssamyre To automatisk fredete kullgroper. Liten/middels 

KM22 – Sælsbrøtadn  SEFRAK-registrert bygning og ruin. Liten 

KM23 – Grefsrud  Automatisk fredete kullgroper. Middels 

KM24 – Rebne skytebane Automatisk fredete kullgroper. Middels 
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  Figur 3-4: Verdikart Kulturmiljø og kulturminner, strekningen Fagernes – Hande. 
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3.4.1 KM3 – Storøye 

Valdres folkemuseum/Storøye, gnr. 66, Nord-Aurdal kommune 

Kulturmiljøet består av Valdres bygdemuseums område på Storøye, sør for Fagernes sentrum. 
E16 passerer i dag like nordvest for kulturmiljøet. 

 

Forhistoriske kulturminner 

Det finnes en rekke automatisk fredete kulturminner inne på området til Valdres bygdemuseum, 
blant annet en gravhaug på toppen av kollen helt nord i museumsområdet. Haugen er ca. 12 x 9 
meter, og vel 1 meter høy  (Askeladden ID 42647). Ellers er her fangstgroper og kullgroper, i tillegg 
til en åpen hellekiste fra jernalder (Askeladden ID 52397). Denne utgravd av arkeologer i 1955. 

Det såkalte «Hoviloftet» er en stående bygning fra middelalder, og er den eldste bygningen på 
museet (Askeladden ID 86310). 

Museumsområdet har vært gjenstand for mye aktivitet i forbindelse med opprettelsen av Valdres 
bygdemuseum. I tillegg har det vært gjennomført flere arkeologiske undersøkelser her. 
Funnpotensialet innenfor KM3 er derfor vurdert å være middels (potensialkart P1). 

 

    Tabell 5: Automatisk fredete kulturminner i KM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyere tids kulturminner 

Det er samlet en stor mengde eldre bygninger innenfor Valdres bygdemuseums område, mange av 
disse SEFRAK-registrerte og av stor verdi. Da disse er flyttet hit, og ikke lenger ligger i opprinnelig 
kontekst, er verdien noe redusert. Det blir ikke gitt noen detaljert oversikt over bygningsmassen på 
Valdres folkesmuseum her. 

 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

3636 Kullgrop Jernalder/middelalder Automatisk fredet 

13436 Kullgrop Jernalder/middelalder Automatisk fredet 

22735 Røysfelt Jernalder Uavklart 

42647 Gravminne/langhaug Jernalder Automatisk fredet 

52397 Gravminne/hellekiste Jernalder Automatisk fredet 

52398 Grop og røyser Forhistorisk tid Automatisk fredet 

86310 Gårdsbygning Middelalder Automatisk fredet 

Figur 3-5: Hoviloftet fra 

middelalder (Askeladden ID 
86310). 
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Verdivurdering 

 Dette kulturmiljøet er i en særstilling, da det utgjør dagens Valdres folkemuseum. Her finnes det 
samlet en stor mengde eldre bygninger, blant annet Hoviloftet frå middelalder (Askeladden ID 
86310). Innenfor området til folkemuseet finnes det også enkelte forhistoriske kulturminner, som 
gravminner og kullgroper. Det er utvilsomt at verdien av kulturminnene innenfor folkemuseets 
område er av stor verdi, men konteksten for bygningene er konstruert og ikke ekte. De forhistoriske 
kulturminnene ligger i opprinnelig kontekst, men er naturlig nok forstyrret av seinere tids 
museumsaktivitet. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM3 – Storøye middels verdi. 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 vil medføre en utbedring av eksisterende E16, som passerer vest for KM3. Tiltaket vil 
derfor ikke skade kulturminner, endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil ikke gå i nærheten av KM3, og tiltakets omfang i forhold til 
kulturmiljøet vil verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM3. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM3 – Storøye er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativene 2a, 2ab og 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM3. 

Det er ingen konsekvens for KM3 – Storøye 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM3. 

 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                          ▲ 

 

                                                                                             Intet 
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                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲ 

                                     1, 2a, 2ab, 2b 

 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11103 

Kommunedelplan 

E16 Fagernes - Hande delrapport kulturminner og kulturmiljø Versjon 00     :   

 

n:\512\10\5121013\5 arbeidsdokumenter\54 ikke prissatte\kulturminner\rapport e16 fagernes kulturminner.docx 2012-05-18 | Side 35 av 82

 

3.4.2 KM4 – Sørstrand 

Synnstrønd, gnr. 65, Nord-Aurdal kommune 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet på Sørstrand består av to SEFRAK-registrerte stabbur; ett fra 1600-tallet og ett av 
ukjent alder. 

 

Tabell 6: SEFRAK-registrerte bygninger i KM4. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420007054 Stabbur 1600-tallet Meldepliktig 

05420007055 Stabbur Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

 

Funnpotensialet i området er vurdert å være middels (P2). 

 

Verdivurdering 

Miljøet ligger i delvis opprinnelig kontekst, og inneholder bygninger av en viss arkitektonisk 
betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM4 – Sørstrand middels verdi. 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 vil medføre en utbedring av eksisterende E16. Da denne går sør for KM4, vil tiltaket 
ikke skade kulturminner, endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil ikke gå i nærheten av KM4, og tiltakets omfang i forhold til 
kulturmiljøet vil verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                          ▲ 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 
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                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 
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                                     1, 2a, 2ab, 2b 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM4. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM4 – Sørstrand er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativene 2a, 2ab og 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM4. 

Det er ingen konsekvens for KM4 – Sørstrand 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM4. 

 

 

3.4.3 KM5 – Strand 

Midtstrønd, gnr. 64 og Synnstrønd, gnr. 65, Nord-Aurdal kommune 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet ble det i 1956 funnet en øks av jern fra vikingtid (Askeladden ID 3638). Ellers 
ligger den listeførte Svenes (Strand) kyrkje her (Askeladden 85015) (se beskrivelse under nyere 
tids kulturminner). 

 

Tabell 7: Askeladden-registrerte kulturminner i KM5. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

3638 Funnsted/løsfunn Vikingtid Uavklart 

85015 * Kirkested 1702 (1735) Listeført 

* Nyere tids kulturminne, men registrert i Askeladden. 

 

På bakgrunn av områdets topografi og funnet av et vikingtidssverd, er funnpotensialet i området 
vurdert å være stort (P3) 

 

Figur 3-6: Svenes (Strand) 

kyrkje (Askeladden ID 
85015). 
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Nyere tids kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet KM5 ligger Svenes (Strand) kyrkje (Askeladden ID 85015). Sveneskyrkja fra 
1200-tallet ble revet i 1702. Den nye Svenes kyrkje var en tømret kirke som ble innviet i 1735, og 
seinere flyttet hit til Strand (Strønd) i 1860 da man mente at den ville ligge mer sentralt her. 

Ellers er det flere eldre gårdsbygninger på Strand, i hovedsak fra 1800-tallet, men her er også et 
stabbur fra 1500-tallet og et stabbur fra 1700-tallet.  

 

Tabell 8: SEFRAK-registrerte bygninger i KM5. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420007017 Stabbur 1800-tallet, 3. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007018 Våningshus 1800-tallet, 3. kvartal Ruin/fjernet 

05420007019 Stabbur 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007020 Bu 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007021 Våningshus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05420007022 Eldhus Ukjent alder Ruin/fjernet 

05420007023 Stabbur 1800-tallet Meldepliktig 

05420007024 Våningshus 1800-tallet Meldepliktig 

05420007025 Uthus (låve og fjøs) 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007026 Campinghytte 1800-tallet Meldepliktig 

05420007027 Campinghytte 1800-tallet Meldepliktig 

05420007028 Stabbur 1500-tallet Automatisk fredet 

05420007042 Stabbur 1700-tallet Meldepliktig 

05420007060 Skolestue 1800-tallet Meldepliktig 

05420007061 Bu 1800-tallet Ruin/fjernet 

 

 

Verdivurdering 

På Strand er det en rekke kulturminner, primært fra historisk tid. Kulturminnene på Strand ligger 
noe spredt, men utgjør likevel et enhetlig kulturmiljø med stor tidsdybde. Enkelte av kulturminnene 
her er av stor betydning, både arkitektonisk og kulturhistorisk. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM5 – Strand stor verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 innebærer at eksisterende E16 gjennom KM5 vil bli utbedret, noe vil medføre 
arealbeslag. Ingen av kulturminnene i dette området ligger så nært E16 at de vil komme i direkte 
konflikt med veiutbedringen, men tiltaket vil medføre en viss endring av kulturmiljøet og 
lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som lite / middels negativt. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                                         ▲ 
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Alternativ 2a, 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre 
både historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre utbedring av E16 gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM5 – Strand er vurdert som middels negativ (--) 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2a, 2ab og 2b for KM5 – Strand er vurdert som ubetydelig / liten positiv 
(0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativ 1. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjent kulturminne. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, slik at kulturmiljøet i minst mulig grad vil 
bli skjemmet. 

 

 

3.4.4 KM6 – Nordstrønd 

Nordstrønd/Nordstrand, gnr. 61, Nord-Aurdal kommune 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor KM6 – Nordstrønd finnes det en automatisk fredet gravhaug, med diameter på 10meter og 

høyde på 2,5 meter (Askeladden ID 40130). På toppen av haugen står det en bautastein. Sagnet 

forteller at det er en Vidrik Verlandson som skal være gravlagt i haugen. I området skal det 

dessuten ha vært gravd ut en flatmarksgrav frå jernalder (Askeladden ID 13435). I graven skal det 

ha blitt gjort funn av dyr- og menneskebein. 

 

                                                                                             Intet 
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                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 
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                                          1                  2a, 2ab, 2b 
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Tabell 9: Automatisk fredete kulturminner i KM6. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

13435 Flatmarksgrav Forhistorisk tid Uavklart 

40130 Gravhaug Jernalder Automatisk fredet 

 

På bakgrunn av fornminner og fornfunn fra gården, samt områdets topografi, er funnpotensialet 
vurdert å være stort (P3). 

 

Nyere tids kulturminner 

Innenfor KM6 – Nordstrønd finnes det fem SEFRAK-registrerte gårdsbygninger, blant annet to 
stabbur fra 1700-tallet. 

 

Tabell 10: SEFRAK-registrerte bygninger i KM6. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420007008 Bolighus 1800-tallet, 3. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007009 Eldhus Ukjent alder Ruin/fjernet 

05420007010 Stabbur 1700-tallet, 1. kvartal Meldepliktig 

05420007011 Våningshus 1500-tallet Ruin/fjernet 

05420007012 Stabbur 1700-tallet, 4. kvartal Meldepliktig 

 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet ligger i delvis opprinnelig kontekst, og inneholder bygninger av arkitektonisk 
betydning. Det forhistoriske gravminnet er representativt for perioden, og inngår i et miljø med en 
viss tidsdybde. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM6 – Nordstrønd middels verdi. 

 

Figur 3-7: Automatisk fredet 

gravhaug med bautastein 
(Askeladden ID 40130). 
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Omfangsvurdering 

Alternativ 1 innebærer at eksisterende E16 gjennom den sørlige ytterkanten av KM6 vil bli 
utbedret. Tiltaket vil medføre arealbeslag, noe som vil kunne skade automatisk fredet gravhaug og 
bautastein som ligger like nord for E16. Dette vil i tillegg medføre en endring av kulturmiljøet og 
lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som middels / stort negativt. 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre 
både historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre utbedring av E16 gjennom ytterkanten av kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM6 – Nordstrønd er vurdert som middels negativ (--) 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2a, 2ab og 2b for KM4 – Nordstrønd er vurdert som ubetydelig / liten 
positiv (0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativ 1. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner, deriblant gravhaug som ligger like inntil E16. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, slik at kulturmiljøet i minst mulig grad vil 
bli skjemmet. 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                           ▲ 
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                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 
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3.4.5 KM7 – Hømandberg 

Hømanberg/Hommanberg, gnr. 61, Nord-Aurdal kommune 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet på Hømandberg består av nyere tids gårdsbygninger, beliggende innenfor flere 
forskjellige tunområder på gården. I hovedsak er dette bygninger fra sutten av 1800-tallet, men her 
er også et våningshus og en låve fra slutten av 1700-tallet. 

 

Tabell 11: SEFRAK-registrerte bygninger i KM7. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420007005 Låve 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007006 Bu 1800-tallet Meldepliktig 

05420007007 Eldhus 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007014 Våningshus 1700-tallet, 4. kvartal Meldepliktig 

05420007015 Låve 1700-tallet, 4. kvartal Meldepliktig 

05420007016 Ruin Ukjent alder Ruin/fjernet 

05420007029 Smie 1800-tallet, 3. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007030 Våningshus 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007031 Eldhus 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007032 Stabbur 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

 

Med tanke på at det ikke er kjent fornminner eller fornfunn fra dette området, er funnpotensialet 
vurdert å være middels (P4). 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet inneholder enkelte bygninger av arkitektonisk betydning, men her er også en rekke 
mer moderne bygninger som bryter opp den eldre tunformen. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM7 – Hømandberg liten/middels verdi. 

 

 
Omfangsvurdering 

Alternativ 1 vil medføre en utbedring av eksisterende E16. Da denne går sør for KM7, vil tiltaket 
ikke skade kulturminner, endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil ikke gå i nærheten av KM7, og tiltakets omfang i forhold til 
kulturmiljøet vil verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                  ▲ 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM7. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM7 – Hømandberg er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativene 2a, 2ab og 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM7. 

Det er ingen konsekvens for KM7 – Hømandberg 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM7. 

 

 

3.4.6 KM8 – Svennes 

Svennes/Svenes, gnr. 59, Nord-Aurdal kommune 

 

Forhistoriske kulturminner 

På Svennes (Svenes) i Nord-Aurdal kommune ble det i 1830-årene funnet 30 bronsespyd sammen 
med en bronsesigd i en kulldynge under en stein. Disse gjenstandene ble av en eller annen grunn 
gjemt unna, og aldri hentet fram igjen. Spissene og sigden er alle fra eldre bronsealder (ca. 1800 – 
1100 f. Kr.), og utgjør det største samlede funnet av bronsealdergjenstander som er gjort i Norge. 

En minnestein er satt opp på Svennes for å fortelle om det store bronsefunnet og kirken som stod 
her fram til 1860. Steinen står på oversiden av E16 nord for Svennes Camping, og er reist av Ulnes 
og Svenes historielag. 

Like vest-sørvest for E16 ligger et lite gravfelt bestående av to gravhauger (Askeladden ID 81313). 
Begge haugene er skadet av bolighus. 

På flaten nord for Svennes Camping, og nord for E16, ligger et større kulturminneområde. Dette 
består av et kirkested og en kirkegårdslokalitet (Askeladden ID 52395 og 85017). I forbindelse med 
omleggelse av vei og graving av vannledning kom det fram en del skjelettrester og en stein med 
solkors. Steinen oppbevares i Strand kyrkje. Det må regnes som svært sannsynlig at det fremdeles 
finnes både skjeletter og gravsteiner bevart under jorden her. På Svennes skal det ha ligget en 
kirke i middelalderen og fram til kirkestedet ble flyttet i 1880-årene. Den nøyaktige plasseringen av 
middelalderkirken er usikker, men har nok lagt like i nærheten av kirkegården. 

Det er ellers gjort en rekke løsfunn av forhistoriske gjenstander på Svennes. Blant annet har man 
et funn av en jernhjelm fra middealder (C1261). Funnet ble gjort ca 1820-30 i en steinrøys.  

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲ 

                                     1, 2a, 2ab, 2b 
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 Tabell 12: Automatisk fredete kulturminner i KM8. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

40166 Funnsted/depot Bronsealder Uavklart 

52395 Kirkested Middelalder Automatisk fredet 

58904 Gravhaug Jernalder Uavklart 

81313 Gravfelt Jernalder Automatisk fredet 

85017 Kirkested Middelalder Uavklart 

 

Med tanke på gårdens topografi og plassering, sammen med fornminnene og –funnene herfra, er 
funnpotensialet på Svennes vurdert å være stort (P6). 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet på Svennes består i hovedsak av forhistoriske kulturminner. Av nyere tids 
kulturminner er her et stabbur og et eldhus, fra 18-1900-talet. 

 

Tabell 13: SEFRAK-registrerte bygninger i KM8. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420007001 Stabbur 1800-tallet, 3. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420007002  Eldhus 1900-tallet, 1. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består primært av forhistoriske kulturminner, med et spenn i tid fra bronsealder til 
middelalder. Ikke minst viktig er det store funnet av bronsegjenstander som ble gjort her på 1830-
tallet, det såkalte «Svennesfunnet». Av nyere tids kulturminner er det innenfor KM6 bare et stabbur 
og et eldhus, fra 18-1900-talet. De forhistoriske (og nyere tids) kulturminnene på Svennes inngår i 
en svært viktig kontekst med stor tidsdybde. Her er det også spesielt viktige steder det knytter seg 
både tradisjon og tro til. 

Figur 3-8: Landskap på Svennes. 

Bronsealderfunnet ble gjort oppe i 
bakken til venstre. 
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Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM8 – Svennes stor verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 innebærer at eksisterende E16 gjennom KM8 vil bli utbedret. Tiltaket vil medføre 
arealbeslag, noe som vil kunne skade kulturminner i området. Dette vil medføre en endring av 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som middels negativt. 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre 
både historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2a, 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre utbedring av E16 gjennom kulturmiljøet, i form av av utretting/utbedring av 
vei. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM8 – Svennes er vurdert som middels / stor negativ (--/---) 

 

Alternativ 2a, 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2a, 2ab og 2b for KM8 – Svennes er vurdert som liten positiv (+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativ 1. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, slik at kulturmiljøet i minst mulig grad vil 
bli skjemmet. Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                                         ▲ 
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3.4.7 KM9 – Ulnes 

Nordsveen, gnr. 40 og Ulnes, gnr. 41, Nord-Aurdal kommune 

Navnet «Ulnes» har ofte vært forklart som sammensatt av ulv og nes. Men det er mulig at navnet 
heller må tolkes som Ullnes, altså neset der guden Ull ble dyrket. At neset der Ulnes kyrkje ligger i 
dag kanskje var et hedensk kultsted tidligere, er ikke usannsynlig. Ofte kan man se en 
kultkontinuitet fra hedensk til kristen tid flere steder i Norge, at de eldste kirkene har blitt bygd på 
eldre kultsteder og gravplasser. 

 

Forhistoriske kulturminner 

I bronsealder og kanskje spesielt i jernalder må Ulnesbygden ha vært et av de mer sentrale og 
folkerike områdene i Valdres. De forhistoriske funnene i området tyder på at det har vært 
sammenhengende bosetning fra Røn gjennom Ulnes til Svenes på østsiden av fjorden, og tett 
bosetning også på vestsiden (Jahnsen 1995, s. 7). 

 

     Tabell 14: Automatisk fredete kulturminner i KM9. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

13433 Gravfelt/-røys Jernalder Uavklart 

71378 Jernvinneanlegg Jernalder Uavklart 

71385 Gravhaug Jernalder Uavklart 

85720 Kirkested Middelalder Automatisk fredet 

 

Ulnes kyrkje er en steinkirke fra middelalderen, bygd ca. 1265, som med sine ca. 750 år trolig er 
den eldste bygningen i Nord-Aurdal kommune (Jahnsen 1995). Kirken har elementer av både 
romansk og gotisk stil. Her er bevart flere gjenstander fra middelalderen. 

Funnpotensialet på Ulnes er vurdert å være stort, noe som underbygges av kjente fornminner og 
fornfunn fra gården (P7). 

 

 Figur 3-9: Ulnes kyrkje. 
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Nyere tids kulturminner 

På Ulnes er det flere eldre, SEFRAK-registrerte bygninger. Dette er gårdsbygninger, for det meste 
fra 1800-tallet. 

 

Tabell 15: SEFRAK-registrerte bygninger i KM9. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420001023 Kårbygning Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05420001024 Stabbur Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05420001025 Våningshus 1800-tallet, 1. kvartal Meldepliktig 

05420001027 Stabbur Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05420001028 Stabbur 1800-tallet Meldepliktig 

05420001051 Bolighus 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05420001060 Våningshus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

 

Verdivurdering 

På Ulnes er det en rekke kulturminner fra både forhistorisk og historisk tid. Kulturmiljøet KM9 
omfatter ikke alle disse kulturminnene, men har inkludert det som må kunne betegnes som 
kjerneområdet her. Flere av de forhistoriske kulturminnene i KM9 har uavklart vernestatus, og kan 
være fjernet. 

På Ulnes ligger også Ulnes kirke, som er datert til 1200-tallet, med middelalderkirkegården. Både 
kirke og kirkegård er anlagt på en markert haug,  som av enkelte har vært tolket som å kunne være 
en stor gravhaug. 

Ellers er det flere eldre gårdsbygninger på Ulnes. 

Kulturminnene på Ulnes ligger noe spredt, men utgjør likevel et enhetlig kulturmiljø med stor 
tidsdybde. Visse av kulturminnene her er av stor betydning, både arkitektonisk og kulturhistorisk. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM9 – Ulnes stor verdi. 

 

 
 
Omfangsvurdering 

Alternativ 1 innebærer at eksisterende E16 gjennom KM9 vil bli utbedret. Tiltaket vil kunne 
medføre en endring av kulturmiljøet og lesbarheten til dette. Da E16 allerede går gjennom 
kulturmiljøet, og like inntil kulturminner her, er omfanget vurdert som noe mindre negativt enn om 
området hadde vært mer uforstyrret. 

Omfanget av alternativ 1 er på bakgrunn av dette vurdert som lite / middels negativt. 

 

Alternativ 2a innebærer bygging av tunnel fra Ulnes ved eksisterende kryss med Fv 265. Her er 
det dyrka mark og en del løsmasser. Det vil kanskje være aktuelt å justere tunnelen når man har 
mer oversikt over grunnforholdene i området. I tillegg vil det bli aktuelt med en oppgradering av 
E16. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                                         ▲ 
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Tiltaket vil kunne medføre en endring av kulturmiljøet og lesbarheten til dette. Enkelte kulturminner 
kan i verste fall komme til å bli skadet av tiltaket. 

Omfanget av alternativ 2a er på bakgrunn av dette vurdert som middels / stort negativt. 

 

Alternativ 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre både 
historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 vil medføre utbedring av E16 gjennom kulturmiljøet, i form av av utretting/utbedring av 
vei. 

Konsekvensen av alternativ 1 for KM9 – Ulnes er vurdert som middels negativ (--) 

 

Alternativ 2a vil medføre bygging av tunnel og utbedring av E16, i form av av utretting/utbedring 
av vei. 

Konsekvensen av alternativ 2a for KM9 – Ulnes er vurdert som stor negativ (---) 

 

Alternativ 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM9 – Ulnes er vurdert som liten positiv (+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativene 1 og 2a. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, slik at kulturmiljøet i minst mulig grad vil 
bli skjemmet. 

Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

 

 

 

                                                                                             Intet 
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                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                      ▲                ▲                      ▲ 

     2a                1                    2ab, 2b 

 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11103 

Kommunedelplan 

E16 Fagernes - Hande delrapport kulturminner og kulturmiljø Versjon 00     :   

 

n:\512\10\5121013\5 arbeidsdokumenter\54 ikke prissatte\kulturminner\rapport e16 fagernes kulturminner.docx 2012-05-18 | Side 48 av 82

 

3.4.8 KM10 – Røllång (1) 

Røllång, gnr. 37, Nord-Aurdal kommune 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet består av to SEFRAK-registrerte bygninger av ukjent alder; ett eldhus og ett stabbur. 
Stabburet blir kalt «Røllongloftet». 

 

Tabell 16: SEFRAK-registrerte bygninger i KM10. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420001011 Eldhus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05420001018 Stabbur Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

 

Innenfor KM10 er det lite potensial for funn av automatisk fredete kulturminner, men ellers er det 
middels/stort potensial for funn langs E16 oppover mot og forbi KM11 (P8). 

 

Verdivurdering 

Miljøet ligger i delvis opprinnelig, om enn forstyrret, kontekst.  Her er en del moderne bygninger 
som bryter med tunformen. Bygningene har en viss arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM10 – Røllång (1) liten/middels verdi. 

 

 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                  ▲ 

 

Figur 3-10: Stabbur (SEFRAK id. nr. 05420001018). 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11103 

Kommunedelplan 

E16 Fagernes - Hande delrapport kulturminner og kulturmiljø Versjon 00     :   

 

n:\512\10\5121013\5 arbeidsdokumenter\54 ikke prissatte\kulturminner\rapport e16 fagernes kulturminner.docx 2012-05-18 | Side 49 av 82

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a innebærer at eksisterende E16 like øst for KM10 vil bli utbedret. Da de to 
SEFRAK-registrerte bygningene ligger like inntil E16, vil tiltaket kunne medføre en endring av 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette. Enkelte av kulturminnene kan i verste fall komme til å bli 
skadet av tiltaket. Fordi E16 allerede går forbi kulturmiljøet, og like inntil kulturminnene her, er 
omfanget vurdert som noe mindre negativt enn om området hadde vært mer uforstyrret. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a er på bakgrunn av dette vurdert som middels negativt. 

 

Alternativ 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre både 
historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil medføre utbedring av E16 like forbi kulturmiljøet, i form av av 
utretting/utvidelse av vei. 

Konsekvensen av alternativ 1og 2a for KM10 – Røllång (1) er vurdert som lite / middels negativ  
(-/--) 
 

Alternativ 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM10 – Røllång (1) er vurdert som ubetydelig / liten 
positiv (0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativene 1 og 2a. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

 

 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                    ▲                                ▲ 

                 1, 2a                         2ab, 2b 
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3.4.9 KM11 – Røllång (2) 

Røllång, gnr. 37, Nord-Aurdal kommune 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet på Røllång ligger det en gravhaug med avflatet topp, og hvor en flaggstang 
er plassert (Askeladden ID 81275). Haugens diameter er 10 meter og høyden er på ca. 0,5 meter. 
På gården skal det tidligere ha være enda to slike gravhauger, hvor det i den ene skal ha blitt 
funnet heller. Disse to haugene skal ha blitt dekket med jordmasser fra en åker på oversiden. I 
forbindelse med «anlegget av den nye traséen gjennom Valdres» i 1866, ble det funnet forskjellige 
våpen og våpenutrustning fra jernalder (C7713 – 7719 og C7721 – 7725). 

Funnpotensialet er på bakgrunn av funnene fra gården vurdert å være middels/stort (P8). 

 

Verdivurdering 

Innenfor dette kulturmiljøet er det bare ett kulturminne, en automatisk fredet gravhaug. Gravminnet 
er representativt for epoken, men er forstyrret av vegbygging og andre nyere tids tiltak. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM11 – Røllång (2) middels verdi. 

 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a innebærer at eksisterende E16 like vest for KM11 vil bli utbedret. Da E16 
allerede går gjennom kulturmiljøet, og like inntil kulturminner her, er omfanget vurdert som noe 
mindre negativt enn om området hadde vært mer uforstyrret. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a er på bakgrunn av dette vurdert som lite negativt. 

 

Alternativ 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk forbi kulturmiljøet (i forhold til 0-alternativet), 
og slik forbedre både historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                        ▲ 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                       ▲         ▲   

                                   1, 2a    2ab, 2b 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil medføre utbedring av E16 like vest for kulturmiljøet, i form av av 
utretting/utbedring av vei. 

Konsekvensen av alternativ 1og 2a for KM11 – Røllång (2) er vurdert som ubetydelig / liten negativ 
(0/-) 

 

Alternativ 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM9 – Røllång (2) er vurdert som ubetydelig / liten 
positiv (0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativene 1 og 2a. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

 

 

3.4.10 KM12 – Kvåle 

Søndre og nordre Kvåle, gnr. 76 og 77, Vestre Slidre kommune 

Kvåle er et gammelt landskapsnavn, som trolig kommer av hvall, dvs. høyde eller høydedrag. 
Gården antas å være svært gammel, kanskje fra romertid (Lillebrænd 1979, s. 712). Trolig var 
Kvåle opprinnelig en gård, men som ble delt opp mot slutten av middelalderen. 

Søndre eller nordre Kvåle har aldri vært spesielt store eller gode gårder; her er både bratt og tørt. 

Kulturmiljø KM12 består av den eldre gårdsbebyggelsen på gnr. 76/3, og deler av innmarken rundt. 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet består av tunet på gnr. 76/3, hvor det er flere eldre gårdsbygninger. Her er ett 
våningshus fra 1700-tallet, mens bygningene ellers er fra 1800-tallet. 

 

Tabell 17: SEFRAK-registrerte bygninger i KM12. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430103019 Våningshus 1700-tallet, 2. kvartal Meldepliktig 

05430103020 Låve 1800-tallet, 1. kvartal Meldepliktig 

05430103021 Fjøs 1800-tallet, 1. kvartal Ruin/fjernet 

05430103022 Sauefjøs 1800-tallet, 1. kvartal Ruin/fjernet 

05430103023 Stall Ukjent alder Ruin/fjernet 

05430103024 Stabbur Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430103025 Låve Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 
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Funnpotensialet på Kvåle er vurdert å være middels (P9). 

 

Verdivurdering 

Tunet på gnr. 76/3 utgjør et enhetlig bygningsmiljø, med enkelte bygninger av arkitektonisk 
betydning, beliggende i vanlig kulturlandskap. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM12  – Kvåle middels verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil medføre en utbedring av eksisterende E16. Da denne går vest for KM12, vil 
tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2ab og 2b vil ikke gå i nærheten av KM12, og dets omfang i forhold til kulturmiljøet vil 
verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativene 1 og 2a vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM12. 

Konsekvensen av alternativene 1 og 2a for KM12 – Kvåle er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2ab og 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM12. 

Det er ingen konsekvens for KM12 – Kvåle 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM12. 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                          ▲ 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲        

                                  1, 2a, 2ab og 2b 
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3.4.11 KM13 – Viste 

Nedre Viste, gnr. 74, og Øvre Viste, gnr. 75, Vestre Slidre kommune 

Viste regnes blant de eldste gårdene i Vestre Slidre, men er ikke nevnt i skriftlige kilder før på 
1300-tallet. Fornminner og fornfunn fra gården viser at det var folk her allerede i tidligere i 
forhistorisk tid. 

Kulturmiljøet består av flere av brukene på Viste, og innmarken rundt disse. Innenfor dette området 
er det antatt at det skal ha vært et kirkested. 

 

Forhistoriske kulturminner 

Det er et sagn om at det skal ha vært en middelalder-kirke på Viste, men lokaliseringen av et 
eventuelt kirkested er usikker (Askeladden ID 22822). Det er en åker på gården som heter 
«Kyrkjereina», som er tenkt å kunne være stedet der kirken en gang lå. 

Funnpotensialet på Viste er vurdert å være middels/stort, en vurdering som er gjort på bakgrunn av 
områdets topografi og fornfunnene/-minnene fra gården (P10). 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet på Viste består hovedsakelig av gårdsbygninger fra nyere tid, en stor del av disse 
SEFRAK-registrert. Disse finnes samlet i de tre tunene Nordviste, Vistehagen og Vistemyren. Det 
er stor spredning i alderen til bygningene, fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. 

 

Tabell 18: SEFRAK-registrerte bygninger i KM13. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430103031 Stabbur 1800-tallet Meldepliktig 

05430103032 Eldhus 1700-tallet, 1. kvartal Meldepliktig 

05430103033 Fjøs 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05430103034 Stall + sauefjøs 1800-tallet Meldepliktig 

05430103035 Bu Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430103036 Hovedbygning Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430103037 Stabbur 1600-tallet Meldepliktig 

05430103038 Stabbur 1700-tallet Meldepliktig 

05430103039 Våningshus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430103040 Eldhus Ukjent alder Ruin/fjernet 

05430103041 Våningshus 1700-tallet Ruin/fjernet 

05430103042 Låve Ukjent alder Ruin/fjernet 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst, men er til dels forstyrret av E16 som passerer to 
av tunene i miljøet. Flere av bygningene har arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM13 – Viste stor verdi. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                                       ▲ 

 



 Oppdragsnr.: 5121013 

 Dokument nr.: 11103 

Kommunedelplan 

E16 Fagernes - Hande delrapport kulturminner og kulturmiljø Versjon 00     :   

 

n:\512\10\5121013\5 arbeidsdokumenter\54 ikke prissatte\kulturminner\rapport e16 fagernes kulturminner.docx 2012-05-18 | Side 54 av 82

 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a innebærer at eksisterende E16 gjennom KM13 vil bli utbedret. Da flere av de 
SEFRAK-registrerte bygningene ligger like inntil E16, vil tiltaket kunne medføre en endring av 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette. Enkelte av kulturminnene kan i verste fall kunne komme til å 
bli skadet av tiltaket. Da E16 allerede går gjennom kulturmiljøet, og like inntil kulturminner her, er 
omfanget vurdert som noe mindre negativt enn om området hadde vært mer uforstyrret. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a er på bakgrunn av dette vurdert som middels negativt. 

 

Alternativ 2ab og 2b vil føre til en reduksjon av trafikk gjennom kulturmiljøet, og slik forbedre både 
historisk lesbarhet og opplevelsesverdi. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil medføre utbedring av E16 gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 1og 2a for KM13 - Viste er vurdert som middels negativ (--) 

 

Alternativ 2ab og 2b vil sørge for at trafikk blir ledet vekk fra kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM13 - Viste er vurdert som liten positiv (+) 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                    ▲                                ▲ 

                 1, 2a                         2ab, 2b 

 

Figur 3-11: SEFRAK-registrert 
bygning, Viste. 
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Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativene 1 og 2a. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

 

 

3.4.12 KM14 – Røn (1) 

Søndre Røn, gnr. 85, og Nordre Røn, gnr. 86, Vestre Slidre kommune 

Navnet Røn er sammensatt av ordene ro (= krok) og –vin (= englette). Gårder med endelsen –vin i 
navnet antas å være tatt opp i eldre jernalder. Flere forhistoriske gravminner og løsfunn fra gården 
støtter opp om dette. Sannsynligvis har Røn opprinnelig vært en gård, men som i løpet av 
middelalderen ble delt i to. I seinmiddelalderen var Røn krongods (Lillebrænd 1979, s. 807). 

Kulturmiljøet består av området rundt Røn kirke sammen med tunet på Nordre Røn, gnr. 86/1. 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor KM14 på Røn finnes det tre automatisk fredete gravhauger fra jernalder. To av haugene 
ligger samlet i et lite gravfelt, eller en gravflokk som slike små felt gjerne kalles (Askeladden ID 
94529). Den største haugen har en diameter på 13 meter og er opp til 3,5 meter høy, mens den 
andre har en diameter på 8 meter og en høyde på ca. 1 meter. Gravhaugen Askeladden ID 94519 
ligger like øst for gårdsvegen, 5 meter nordvest for det gamle våningshuset på gnr. 86/1. Den er 14 
meter i diameter, og 4 meter høy mot veien. (Denne er kartfestet feil i Askeladden). 

Ellers er det innenfor KM14 et kirkested fra middelalder, hvis nøyaktige beliggenhet man lenge har 
vært usikker på (Askeladden ID 3267). Dagens lokaliseringen av kirkestedet er laget på bakgrunn 
av Askeladden ID 85337-2, samt kunnskap om at nåværende Røn kirke trolig står på samme sted 
som middelalderkirken. Dette er basert delvis på opplysninger fra sogneprest Hermann Ruge i 
1743. En rimelig historikk er at da middelalderkirken på et tidspunkt ble nedlagt, ble kirkegården 
opprettholdt som gravplass «for de avrettede. Deretter ble det i 1747, da kirkene på Øde og Fyrstro 
ble revet, bygd ny kirke på Røn og sognene slått sammen til (nye) Røn sogn. Kirken skal være 
bygd delvis av materialer fra de to revne stavkirkene» (Jahnsen 1983:72). 

Potensialet for funn av ukjente forhistoriske kulturminner er ut fra områdets topografi og 
eksisterende kulturminner vurdert å være stort. Spesielt området vest for Røn kirke har stort 
funnpotensial. Langs E16 er funnpotensialet vurdert å være middels (P11). 

 

    Tabell 19: Automatisk fredete kulturminner i KM14. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

3267 Kirkested Middelalder/nyere tid Uavklart 

85337 Kirkested Middelalder/nyere tid Automatisk fredet 

94519 * Gravhaug Jernalder Automatisk fredet 

94529 Gravfelt Jernalder Automatisk fredet 

 * Feil kartfesting i Askeladden pr. 11.07.12. 
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Nyere tids kulturminner 

Det er en fem SEFRAK-registrerte bygninger og en listeført kirke innenfor kulturmiljø KM14. 

Røn kirke, som ble innviet i 1749, er en laftet langkirke med rektangulært skip og smalere, rett 
avsluttet kor. Kirken er utvendig og innvendig kledd med stående panel. Ved byggingen skal det ha 
vært benyttet materialer fra både Fystro og Øde/Øye, og inntil 1863 stod en portalvange fra Fystro 
(eller Øde) med ranke- og dyreornamenter over inngangsdøren, men denne er nå i Universitetets 
oldsaksamling (Kulturhistorisk museum) (informasjon fra http://norske-kirkebygg.origo.no). 

 

Tabell 20: SEFRAK-registrerte bygninger i KM14. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430102001 Våningshus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430102002 Bua-hus Ukjent alder Annen SEFRAK-bygning 

05430102099 Våningshus 1800-tallet Meldepliktig 

05430102100 Smie 1800-tallet Meldepliktig 

05430102101 Tørrstogo 1800-tallet Ruin/fjernet 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består av en kombinasjon av (inntakte) automatisk fredete kulturminner, både fra 
jernalder og middelalder, og nyere tids gårdsbygninger. Området har en særegen karakter, 
beliggende på en markert terrasse i landskapet, lite påvirket av moderne aktivitet, og med Røn 
kirke som et synlig midtpunkt. Miljøet ligger i en til stor grad opprinnelig kontekst, og består av en 
rekke viktige kulturminner. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM14 – Røn (1) stor verdi. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                                          ▲ 

 

Figur 3-12: Røn kyrkje. Område 
med gravhauger i bakgrunnen. 
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Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil medføre en utbedring av eksisterende E16. Da denne går vest og 
nedenfor KM14, vil tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil ikke gå i nærheten av KM14, og dets omfang i forhold til kulturmiljøet vil verken 
være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativene 1, 2a og 2ab vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM14. 

Konsekvensen av alternativene 1, 2a eller 2ab for KM14 – Røn (1) er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM14. 

Det er ingen konsekvens for KM14 – Røn (1) 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM14. 

 

 

3.4.13 KM15 – Røn (2) 

Nordre Røn, gnr. 86, Vestre Slidre kommune 

Navnet Røn er sammensatt av ordene ro (= krok) og –vin (= englette). Gårder med endelsen –vin i 
navnet antas å være tatt opp i eldre jernalder. Flere forhistoriske gravminner og løsfunn fra gården 
støtter opp om dette. Sannsynligvis har Røn opprinnelig vært en gård, men som i løpet av 
middelalderen ble delt i to. I seinmiddelalderen var Røn krongods (Lillebrænd 1979, s. 807). 

Kulturmiljøet består av tunet på gnr. 86/2 og bygningsmassen der, sammen med litt av innmarken. 

 

Nyere tids kulturminner 

Innenfor KM15 er det bevart to stående SEFRAK-registrerte bygninger, og to ruiner. Den ene av de 
stående bygningene er fra 1800-tallet. 

Det er middels potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i og ved KM15 - Røn (2) (P11) 
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Tabell 21: SEFRAK-registrerte bygninger i KM15. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430002003 Eldhus 1800-tallet Ruin/fjernet 

05430002004 Våningshus 1800-tallet Meldepliktig 

05430002005 Landbruksgarasje Ukjent alder Meldepliktig 

05430002006 Smie 1800-tallet, 3. kvartal Ruin/fjernet 

 

 

Verdivurdering 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor KM15 – Røn (2). Kulturmiljøet består 
av gårdstun med enkelte bygninger fra 1800-tallet. Omgivelsene til miljøet er i liten grad forstyrret 
av moderne tiltak, og har beholdt mye av sin opprinnelige kontekst. Våningshuset på gården har en 
viss arkitektonisk verdi. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM15 – Røn (2) liten / middels verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer en utbedring av eksisterende E16 i området vest for KM15. 
Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil ikke gå i nærheten av KM15, og dets omfang i forhold til kulturmiljøet vil verken 
være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativene 1, 2a og 2ab vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM15. 

Konsekvensen av alternativene 1, 2a eller 2ab for KM13 – Røn (2) er vurdert som ubetydelig (0) 
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Alternativ 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM15. 

Det er ingen konsekvens for KM15 – Røn (2) 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM15. 

 

 

3.4.14 KM16 – Hagali 

Reien, gnr. 51/3, Vestre Slidre kommune 

Hagali er navnet på Reien, bruk nr. 3. Kulturmiljøet omfatter deler av dette bruket, og strekker seg 
sørover og inn på Røn, gnr. 86. 

 

Forhistoriske kulturminner 

I 1963 registrerte arkeologen Wencke Slomann to-tre røyser og noen tufter i dette området 
(Askeladden ID 87906). Verken røyser eller tufter ble gjenfunnet under befaringen på stedet, og 
kulturminnene har trolig blitt fjernet. 

Da det tidligere skal ha eksistert automatisk fredete kulturminner innenfor dette kulturmiljøet, er 
potensialet for å finne forhistoriske kulturminner i området vurdert å være middels (P11). 

 

Nyere tids kulturminner 

Det er ett våningshus fra 1800-tallet innenfor KM16 (SEFRAK id. nr. 05430201006). 

 

Verdivurdering 

På Hagali skal det tidligere ha eksistert automatisk fredete kulturminner, men det er ingen synlige 
spor etter disse i området i dag. Kulturmiljøet består ellers av et våningshus fra 1800-tallet. Miljøet 
er i liten grad forstyrret av moderne tiltak, og har beholdt mye av sin opprinnelige kontekst. 
Våningshuset har en viss arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM16 – Hagali liten verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer en utbedring av eksisterende E16 i området like vest for KM16. 
Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 
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Alternativ 2b vil ikke gå i nærheten av KM16, og dets omfang i forhold til kulturmiljøet vil verken 
være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativene 1, 2a og 2ab vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM16. 

Konsekvensen av alternativene 1, 2a eller 2ab for KM16 – Hagali er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM16. 

Det er ingen konsekvens for KM16 – Hagali 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM16. 
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Figur 3-13: Utsikt fra KM17 - Reie mot Hande. 
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3.4.15 KM17 – Reie 

Reien, gnr. 51, Vestre Slidre kommune 

Reien ligger sørøst for Hande, med vid utsikt over fjorden og gårdene omkring. Betydningen av 
gårdsnavnet er noe usikker, men endelsen kommer av –vin, som betyr engslette. Vin-gårdene er 
antatt å være tatt opp i jernalderen, noe som for Reiens del ser ut til å stemme med tanke på de 
jernalderfunnene som er gjort her. 

Gården har alltid vært regnet som en av de største og beste jordeiendommene i bygden 
(Lillebrænd 1979, s. 445). 

 

Forhistoriske kulturminner 

I 1957 registrerte arkeologen Wencke Slomann noen røyser på gården, som skal ha lagt 100 meter 
sør for husene på gården. Ingen av disse eksisterer i dag. Også andre forhistoriske gravminner 
skal ha fantes på Reien, men som i dag er fjernet. Kanskje er det i en av disse haugene at funnet 
av et trekar med messingbeslag sammen med et sverd fra eldre jernalder ble gjort (C1751). 

På Reien har det blitt funnet en såkalt vestlandskjel av bronse (C30223). Slike kjeler dateres til 
eldre jernalder. Kjelen fremkom trolig ved bulldozerkjøring på et nybrott, og det var ikke antydning 
til grav da den ble funnet. På gården er det også funnet en dolk frå seinmiddelalder, på et 
jordstykke som kalles Vangen, nedenfor husene (C27147). 

 

      Tabell 22: Automatisk fredete kulturminner i KM17. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

87904 Røysfelt Jernalder Fjernet 

87905 Gravfelt Jernalder Fjernet 

 
 

Funnpotensialet på Reien må ut fra de kjente fornminnene og fornfunnene herfra betegnes som 
stort (P12). 

 

Nyere tids kulturminner 

Innenfor KM17 ligger det tre gårdsbygninger fra 1800-tallet, som er SEFRAK-registrert. 

 

Tabell 23: SEFRAK-registrerte bygninger i KM17. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430201003 Våningshus 1800-tallet Meldepliktig 

05430201004 Eldhus 1800-tallet Meldepliktig 

05430201005 Smie 1800-tallet Meldepliktig 

 
 

Verdivurdering 

På Reien er det i dag ikke bevart kjente, forhistoriske kulturminner. Innenfor KM17 ligger det tre 
gårdsbygninger fra 1800-tallet. Dette miljøet ligger i delvis opprinnelig kontekst, og inneholder 
bygninger av arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM17 – Reie middels verdi. 
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Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer en utbedring av eksisterende E16 i området vest for KM17. 
Tiltaket vil ikke endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil ikke gå i nærheten av KM17, og dets omfang i forhold til kulturmiljøet vil verken 
være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet 

 

 

 

Konsekvensvurdering  

Alternativene 1, 2a og 2ab vil ikke ha noen direkte innvirkning på KM17. 

Konsekvensen av alternativene 1, 2a eller 2ab for KM17 – Reie er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Alternativ 2b vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM17. 

Det er ingen konsekvens for KM17 – Reie 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM17. 

 

 

3.4.16 KM18 – Hande 

Nedre og Midtre Hande, gnr. 48, Vestre Slidre kommune 

Handegårdene ligger mellom Jarstad og Reien, fra fjordkanten og opp til kommunegrensen mot 
Øystre Slidre (Lillebrænd 1979, s. 415). Hande regnes, blant annet ut fra de forhistoriske funnene 
herfra, som en av de eldste gårdene i området. Den er også nevnt i en rekke brev fra 
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middelalderen. Opprinnelig har det nok vært en Hande-gård, men i høymiddelalderen var det flere, 
og siden 1500-tallet har Hande vært regnet som to matrikkelgårder. 

Oluf Rygh mener at den opprinnelige formen av gårdsnavnet må ha vært Hagdir. Om betydningen 
av navnet, har man vært mer usikker. Kanskje det kommer av verbet hanga, dvs. å henge. 

 

 

  

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor KM18 finnes det flere automatisk fredete kulturminner. På et berg ovenfor E16 ligger det 
en gravhaug med en diameter på ca. 11 meter (Askeladden ID 80926). Den er antatt å være fra 
jernalder. 

Også nedenfor E16 ligger det gravminner fra jernalder. Noen av disse ble ikke gjenfunnet under 
befaringen i området (Askeladden ID 87900), noe som enten skyldes mye vegetasjon eller at de er 
fjernet. 

 

     Tabell 24: Automatisk fredete kulturminner i KM18. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

80926 Gravhaug Jernalder Automatisk fredet 

87900 * Gravfelt Jernalder Automatisk fredet 

87901 Funnsted Jernalder Uavklart 

87902 
Gravminne og 
rydningsrøys 

Jernalder Automatisk fredet 

 *Ikke gjenfunnet under befaring 11.07.12. 

 
 
I en innberetning fra 1963 nevner arkeologen Wencke Slomann at det skulle ha vært flere 
gravrøyser i området nede ved fjorden, men nå ble det ikke registrert andre røyser/hauger enn dem 
nevnt ovenfor. Det har imidlertid skjedd enkelte endringer i området siden Slomann befarte stedet. 

På forskjellige steder på Hande er det også gjort en rekke funn av forhistoriske gjenstander (sverd, 
økser, dolk, m.m.). Sammen med de faste fornminnene, gir disse funnene en indikasjon på at 
funnpotensialet på Hande er stort (P12). 

 

Nyere tids kulturminner 

Det er en stor mengde nyere tids kulturminner innenfor KM18 – Hande. Her er blant annet seks 
SEFRAK-registrerte gårdsbygninger, alle fra 1800-tallet. 

Figur 3-14: SEFRAK-registrerte bygninger på Hande. Begge ligger like inntil dagens E16. 
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Tabell 25: SEFRAK-registrerte bygninger i KM18. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430202035 Smie 1800-tallet Meldepliktig 

05430202036 Løe 1800-tallet Meldepliktig 

05430202037 Våningshus 1800-tallet, 4. kvartal Ruin/fjernet 

05430202038 Våningshus 1800-tallet, 4. kvartal Annen SEFRAK-bygning 

05430202039 Stabbur 1800-tallet Meldepliktig 

05430202040 Løe 1800-tallet Meldepliktig 

 
 

Verdivurdering 

Innenfor kulturmiljøet på Hande er det flere automatisk fredete kulturminner, som både er 
representative for perioden og inngår i en kontekst av en viss tidsdybde. På Hande finnes det i 
tillegg flere eldre gårdsbygninger; alle fra 1800-tallet, og de fleste av høy verdi. Miljøet ligger delvis 
i opprinnelig kontekst, og inneholder bygninger av middels/stor arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM18 – Hande middels / stor verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab innebærer at eksisterende E16 gjennom Hande vil bli utbedret. Dette vil 
medføre utrettinger av de krappeste kurvene, utviding av smale veipartier. Tiltaket vil føre til skade 
på kulturminner, og vil redusere lesbarheten av kulturmiljøet. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er på bakgrunn av dette vurdert som middels negativt. 

 

Alternativ 2b går i tunnel nord for KM18, og vil slik føre til en reduksjon i trafikk gjennom 
kulturmiljøet. Dette vil føre til en bedret historisk lesbarhet av kulturmiljøet her.  

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som lite positivt. 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil medføre utbedring av E16 gjennom kulturmiljøet, i form av av utretting 
av vei, m.m.  

Konsekvensen av alternativ 1, 2a og 2ab for KM18 - Hande er vurdert som middels negativ (--) 

 

Alternativ 2b vil lede trafikk vekk fra kulturmiljøet.  

Konsekvensen av alternativ 2b for KM18 - Hande er vurdert som ubetydelig / liten positiv (0/+) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil kun være nødvendig for alternativene 1, 2a og 2ab. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjente kulturminner. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Gjennom merking av kulturminnene vil man kunne unngå skade på disse i anleggsfasen. 

Som en siste utvei, kan det være aktuelt å flytte verneverdige bygninger. 

 

 

3.4.17 KM19 – Bråtaskogen 

Døvre, gnr. 14, Nord-Aurdal kommune 

Døvre regnes som en av de eldste gårdene i Skrautvålsbygde. Den er også blant de største 
gårdene i dette området (Aars 2005, s. 447). 

 

Forhistoriske kulturminner 

Kulturmiljøet ligger på et nes på vestsiden av Sæbufjorden. Det består av en forhistorisk 
fangstlokalitet, med tre dyregraver/fangstgroper (Askeladden ID 3607). Den ene dyregraven ble  
påvist av arkeologen Wencke Slomann i 1966, og har siden blitt kontrollregistrert flere ganger. I 
tillegg har området blitt kontrollert av Oppland fylkeskommune i forbindelse med reguleringsplan for 
gnr. 16/1 og 14/26, da ytterligere to fangstgroper ble registrert. 

I det samme området ligger det en boplass fra steinalder (Askeladden ID 109226). Lokaliteten 
ligger lengst sørøst på neset, og er avgrenset med seks funntomme prøvestikk, inntil 15 m fra 
prøvestikk med funn av flint. Terrenget vest for lokaliteten er flatt og noe våtlendt, med bruddstein i 
grunnen. Her er middels tett barskog, og undervegetasjon av lyng og ungbjørk. 

  

    Tabell 26: Automatisk fredete kulturminner i KM19. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

3607 Fangstlokalitet Forhistorisk tid Automatisk fredet 

109226 Boplass Steinalder Automatisk fredet 

 

Funnpotensialet i området er vurdert å være lite. Her er allerede gjennomført arkeologiske 
undersøkelser, i tillegg til at deler av området er ødelagt (P13). 
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Verdivurdering 

Kulturmiljøet består av forhistoriske kulturminner beliggende i et miljø med tidsdybde. 
Kulturminnene er viktige og representative for epoken. Noe forstyrret som følge av graving og 
utfylling nordvest for kulturmiljøet. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM19 – Bråtaskogen middels verdi. 

 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke gå i nærheten av KM19, og tiltakets omfang i forhold til kulturmiljøet vil 
verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a vurdert som intet 

 

Alternativ 2ab og 2b vil medføre en utbedring av Fv 51, som passerer vest for KM19. Tiltaket vil  
ikke skade kulturmiljøet  eller eller endre den historiske lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 
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Figur 3-15: Steinalder-

boplass ved Sæbufjorden 
(Askeladden ID 109226). 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM19. 

Det er ingen konsekvens for KM19 – Bråtaskogen 

 

Alternativ 2ab og 2b vil ha liten innvirkning på KM19. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM19 – Bråtaskogen er vurdert som ubetydelig (0) 

 

Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM19. 

 

 

3.4.18 KM20 – Sæbu-Ødegården 

Sæbuøydgarden, gnr. 17, Nord-Aurdal 

 

Forhistoriske kulturminner 

Det kjennes ikke til eksisterende, faste kulturminner fra forhistorisk tid innenfor kulturmiljø KM20. 
Under arbeid på en hustomt i 1941, ble det funnet en del av et jernsverd (C27139) (Askeladden ID 
43067). Dette har trolig vært del av gravgods fra en flatmarksgrav, eller en tidligere bortryddet 
gravhaug/-røys. 

På bakgrunn av jernsverdet som en gang ble funnet her, er funnpotensialet vurdert å være middels 
(P14). 

 

Nyere tids kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet KM20 finnes det bare tre SEFRAK-registrerte ruiner. 

 

Tabell 27: SEFRAK-registrerte bygninger i KM20. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05420012180 Ruin etter våningshus Ukjent alder Ruin/fjernet 

05420012181 Ruin etter stabbur Ukjent alder Ruin/fjernet 

05420012182 Ruin etter fjøs Ukjent alder Ruin/fjernet 

 

Verdivurdering 

Innenfor kulturmiljøet KM20 finnes det bare tre ruiner. Slike ruiner er vanlig forekommende, og av 
begrenset arkitektonisk verdi. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM20 – Sæbu-Ødegården liten verdi. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 
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Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke gå i nærheten av KM20, og tiltakets omfang i forhold til kulturmiljøet vil 
verken være positivt eller negativt. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a vurdert som intet 

 

Alternativ 2ab og 2b vil medføre en utbedring av Fv 51, som går langs østsiden av KM20. Tiltaket 
vil  ikke skade kulturminner, og kun i liten grad endre kulturmiljøet eller lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 2ab og 2b er på bakgrunn av dette vurdert som intet. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM20. 

Det er ingen konsekvens for KM20 – Sæbu-Ødegården 

 

Alternativ 2ab og 2b vil ha liten innvirkning på KM20. 

Konsekvensen av alternativ 2ab og 2b for KM20 – Sæbu-Ødegården er vurdert som ubetydelig (0) 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                                                                               ▲ 

                                     1, 2a, 2ab, 2b 

 

Figur 3-16: KM20 – Sæbu-

Ødegården. Ruiner i 
skogkanten oppe til venstre. 
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Avbøtende tiltak 

Det vil ikke være nødvendig med avbøtende tiltak for KM20. 

 

 

3.4.19 KM21 – Føssamyre 

 
Forhistoriske kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet ligger det to automatisk fredete kullgroper fra jern-/middelalder. 

Det er gjennomført Lidar-scanning av deler av området. Potensialet for å gjøre ytterligere funn av 
automatisk fredete kulturminner er vurdert å være lite/middels (P15). 

 

    Tabell 28: Automatisk fredete kulturminner i KM21. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

149105 Kullgrop Jernalder/middelalder Automatisk fredet 

149114 Kullgrop Jernalder/middelalder Automatisk fredet 

 

Verdivurdering 

Innenfor dette kulturmiljøet ligger det to automatisk fredete kullgroper fra jern-/middelalder. 
Kulturminnene er vanlig forekommende, og finnes innenfor en kontekst med noe tidsdybde. Det går 
en skogsveg/anleggsveg like forbi det ene av kulturminnene. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM21 – Føssamyre liten / middels verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke påvirke kulturmiljø KM21. 

Omfanget av alternativ 1 og 2a er vurdert som intet. 

 

Alternativ 2ab vil følge Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269 og ta inn i en 6,5 km 
lang tunnel som kommer ut i dagen like nord for tettbebyggelsen i Røn. Tiltaket vil medføre ny vei 
gjennom den sørlige delen av KM21, og at automatisk fredet kullgrop vil kunne bli skadet/fjernet. 
Dette vil medføre en endring av kulturmiljøet og lesbarheten til dette. 

Omfanget av alternativ 2ab er på bakgrunn av dette vurdert middels / stort negativt. 

 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bli bygget 
ny veg fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Mellom Tuv og Hande blir det en 5,5 km lang 
tunnel. Som følge av ny vei gjennom KM21, vil kulturmiljøet og lesbarheten til dette bli ødelagt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som stort negativt. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                                  ▲ 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1 og 2a vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM21. 

Det er ingen konsekvens for KM21 – Føssamyre 

 

Alternativ 2ab vil medføre ny vei gjennom deler av kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2ab for KM21 – Føssamyra er vurdert som liten / middels negativ (-/--) 

 

Alternativ 2b vil medføre ny vei tvers gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2b for KM21 – Føssamyra er vurdert som middels negativ (--) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være nødvendig for alternativ 2ab og 2b. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjent kulturminne. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Merking av kulturminner i anleggsperioden vil kunne forhindre utilsiktet skade på disse. 

 

 

3.4.20 KM22 – Sælsbrøtadn 

 

Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljøet består av en SEFRAK-registrert bygning fra 1800-tallet,  og en SEFRAK-registrert 
ruin. 

 

Tabell 29: SEFRAK-registrerte bygninger i KM22. 

SEFRAK id. nr. Objekt Datering Vernestatus 

05430101001 Garasje/uthus 1800-tallet Meldepliktig 

05430101002  Fjøs 1800-tallet, 4. kvartal Ruin/fjernet 

 

                                                                                             Intet 

                                          Stort         Middels          Lite              Lite          Middels        Stort 

                                       negativt     negativt       negativt      positivt        positivt       positivt 

                                   |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  Omfang 

                                           ▲      ▲                                     ▲ 

          2b     2ab                                  1, 2a 
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Det er gjennomført Lidar-scanning av deler av området. Potensialet for å gjøre ytterligere funn av 
automatisk fredete kulturminner er vurdert å være lite/middels (P15). 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består av en SEFRAK-registrert bygning fra 1800-tallet,  og en SEFRAK-registrert 
ruin. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende, og inneholder ingen bygninger av spesiell 
arkitektonisk betydning. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM22 – Sælsbrøtadn liten verdi. 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke påvirke kulturmiljø KM22. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bli bygget 
ny veg fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Som følge av ny vei gjennom KM22, vil 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette bli ødelagt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som middels / stort negativt. 

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM22. 

Det er ingen konsekvens for KM22 – Sælsbrøtadn 

 

Alternativ 2b vil medføre vei gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2b for KM22 – Sælsbrøtadn er vurdert som liten negativ (-) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være nødvendig for alternativ 2b. 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 

                                                                                  |--------|--------|--------|  Verdi 

                                                                                          ▲ 
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For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjent kulturminne. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Merking av kulturminner i anleggsperioden vil kunne forhindre utilsiktet skade på disse. 

 

 

3.4.21 KM23 – Grefsrud 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet ved Grefsrud er det registrert seks kullgroper fra jernalder eller middelalder. 
Alle kullgropene ble oppdaget som følge av Lidar-scanning gjennomført av Oppland 
fylkeskommune i forbindelse med planleggingen av ny E16 mellom Fagernes – Hande. 

Funnpotensialet er vurdert å være lite/middels (P15). 

 

    Tabell 30: Automatisk fredete kulturminner i KM23. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

149078 Kullgroper Jern-/middelalder Automatisk fredet 

149085 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

149101 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

 

 

Verdivurdering 

Kullgroper av den typen som finnes i dette kulturmiljøet er vanlig forekommende, men 
representative for epoken. Kulturminnene finnes her i en kontekst med noe tidsdybde. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM23 – Grefsrud middels verdi. 

 

 

Figur 3-17: Kullgrop i KM23 
– Grefsrud. 
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Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke påvirke kulturmiljø KM23. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bli bygget 
ny veg fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Som følge av ny vei gjennom KM23, vil 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette bli ødelagt. Eksisterende vei gjennom området har allerede 
forstyrret kulturmiljøet til en viss grad. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som middels / stort negativt. 

 

 

Konsekvensvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM23. 

Det er ingen konsekvens for KM23 – Grefsrud 

 

Alternativ 2b vil medføre vei tvers gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2b for KM23 – Grefsrud er vurdert som middels negativ (--) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være nødvendig for alternativ 2b. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjent kulturminne. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Merking av kulturminner i anleggsperioden vil kunne forhindre utilsiktet skade på disse. 

 

 

                                                                                      Liten      Middels    Stor 
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3.4.22 KM24 – Rebne skytebane 

 

Forhistoriske kulturminner 

Innenfor kulturmiljøet ved Rebne skytebane finnes det fire forhistoriske kullgroper. Den ene gropen 
(Askeladden ID 3260) ble oppdaget tilfeldig, mens de tre andre ble oppdaget som følge av Lidar-
scanning gjennomført av Oppland fylkeskommune i forbindelse med planleggingen av ny E16 
mellom Fagernes – Hande. 

 

Tabell 31: Automatisk fredete kulturminner i KM24. 

Askeladden ID Kulturminne Datering Vernestatus 

3260 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

149071 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

149072 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

149076 Kullgrop Jern-/middelalder Automatisk fredet 

 

Funnpotensialet er vurdert å være lite/middels, på bakgrunn av tidligere gjennomførte 
undersøkelser i området (P15). 

 

Verdivurdering 

Kullgroper av den typen som finnes i dette kulturmiljøet er vanlig forekommende, men 
representative for epoken. Kulturminnene finnes her i en kontekst med noe tidsdybde. 

Kombinasjonen av disse faktorene gir kulturmiljø KM24 – Rebne skytebane middels verdi. 

 

 

 

Omfangsvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke påvirke kulturmiljø KM24. 

Omfanget av alternativ 1, 2a og 2ab er vurdert som intet. 

 

Alternativ 2b vil følge Fv 51 ut fra Fagernes og opp til krysset med Fv 269. Herfra vil det bli bygget 
ny veg fram til tunnelpåhugg i nærheten av Tuv. Som følge av ny vei gjennom KM24, vil 
kulturmiljøet og lesbarheten til dette bli ødelagt. 

Omfanget av alternativ 2b er på bakgrunn av dette vurdert som stort negativt. 
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Konsekvensvurdering 

Alternativ 1, 2a og 2ab vil ikke komme i konflikt med kulturmiljø KM24. 

Det er ingen konsekvens for KM24 – Rebne skytebane 

 

Alternativ 2b vil medføre ny vei tvers gjennom kulturmiljøet. 

Konsekvensen av alternativ 2b for KM24 – Rebne skytebane er vurdert som middels / stor negativ 
(--/---) 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak vil være nødvendig for alternativ 2b. 

For å redusere den negative konsekvensgraden, kan man sørge for at vegutbedring ikke vil skje på 
bekostning av kulturminnene i området, dvs. at man legger utvidelser/endrede traseer vekk fra 
kjent kulturminne. 

Selve tiltaket bør gjennomføres på en så skånsom måte, at kulturmiljøet i minst mulig grad vil bli 
skjemmet. 

Merking av kulturminner i anleggsperioden vil kunne forhindre utilsiktet skade på disse. 

 

3.5 MASSEDEPONI 

Utfylling i Veslefjorden i Strondafjorden er vist på den ikke-vedtatte kommuneplanens arealdel. 

Planen legger opp til utfyllinger i flere områder fra utløpet av Neselve og østover til Shell-stasjon, 

samt en utfylling videre østover som en med ny strandlinje som har en mer naturlig linje enn 

dagens steinfylling. Dette er et område der massedeponi ikke vil komme i konflikt med kjente 

kulturminner. 

Deler av Fagernes sentrum, samt gangvegen fra sør ligger i dag på fylling, og en ytterligere 

utfylling kan gi en bedre landskapsmessig tilpassing, og en finere linjeføring på strandlinjen enn vi 

finner sør for sentrum i dag. Heller ikke dette forslaget til massedeponi vil komme i konflikt med 

kulturminner. 

Som alternativer til utfylling i fjorden vurderes å deponere masse til opparbeidelse av 

industriområdet på Rogndokken. Dette massedeponiet vil ikke komme i konflikt med kjente 

kulturminner. 

Det vil også være aktuelt å benytte masse til forming av terrenget på siden av det nye veganlegget. 

Det kan være aktuelt å slake ut sideterrenget for å få en bedre tilpasning til landskapet og redusere 

forbruket at dyrka mark. Slike områder kan ha større eller mindre potensial for funn av automatisk 

fredete kulturminner, og bør undersøker før tiltak blir gjennomført. 
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Områder for massedeponi som ikke allerede er avklart gjennom kommuneplanen, vil generelt sett 

måtte avklares i forhold til kulturminner med regional kulturminneforvaltning.  
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Aars, I. (red.) 2005. Valdres Bygdebok I. Gard og bygd i Nord-Aurdal. Band A. Skrautvølsbygdé. 
Nord-Aurdal kommune. Valdres Bygdeboks forlag. 

 

4.2 NETTSTEDER 

Riksantikvarens database Askeladden: 

https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2faskeladden 

 

O. Rygh: Norske Gaardnavne: 
http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html 
 
Universitetsmuseenes nettportal for de arkeologiske samlingene: 

http://www.unimus.no/arkeologi/ 

 

Oversikt over norske kirkebygg: 

http://norske-kirkebygg.origo.no 

 

4.3 INFORMANTER 

Ragnar Bjørnstad, Statens Vegvesen, Region Øst 

Kjersti Tidemansen, Oppland fylkeskommune 
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5 Vedlegg 
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