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FORORD 

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.  

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen.  

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike 
fagtema.  

Denne rapporten omhandler konsekvensutredning for tiltaket med hensyn til kulturminner og 
kulturmiljø. Håndbok V712 er lagt til grunn for arbeidet. 

Rapporten er skrevet av Kjell Arne Valvik og Astrid Storøy.   

 

Sandvika, 01.02.2016 
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0 SAMMENDRAG 

0.1 Ås kommune 

Delområde Beskrivelse Verdi, 
omfang og 
konsekvens 

V1. 
Nygårds-
krysset 

Ingen av kulturminnelokalitetene, verken bosetningssporene, 
rydningsrøysene eller de to gjenværende SEFRAK-registrerte 
bygningene, ligger i dag i intakte miljø, men «inneklemt» 
mellom næringsområder, veianlegg og boligområder.  
 
Det er direkte konflikt med registrerte kulturminneverdier i 
delområdet. Dette er lokalitet id 191400 med automatisk 
fredete bosetningsspor (vegg-grøft, stolpehull og kokegrop) 
og lokalitet id 212180 med automatisk fredete bosetnings- og 
aktivitetsspor (dyrkingslag og kokegrop). To 
rydningsrøyslokaliteter ligger tett på veganlegget (Id 157890 
og 157892). Den Gamle Kongevei har gått fra Verken og over 
til Nordby, men den delen av den historiske veglinjen for 
Kongevegen som krysser over ved Nygårdskrysset er ikke 
intakt. Den indirekte påvirkningen, i form av økt visuell og 
støymessig innvirkning på kulturminner i influensområdet, er 
vurdert som lite.    

Verdi: 
Middels 
 
Omfang: 
Middels 
negativt 
 
Konsekvens: 
Middels 
negativ  
(--) 

V2. 
Vinterbro A-
området 

Tiltaket kommer i direkte konflikt med automatisk fredete 
kulturminner i området. Dette er seks steinalderlokaliteter (Id 
12146, 21301, 76265, 21302, 22638 og 76264). Akershus 
fylkeskommune har registrert ytterligere en steinalderlokalitet 
i 2014. I forbindelse med tidligere vegutbygginger og 
etablering av næringsområder ble flere steinalderlokaliteter 
undersøkt i dette området. Steinalderlokaliteten id 31302 er 
helt gravd ut av Kulturhistorisk museum i 1997. Lokalitet id 
12146 og 22638 utgår, mens lokalitet id 76264 er prøvegravd. 
Store deler av sistnevnte lokalitet ligger fortsatt bevart. 
 
En større samling steinalderlokaliteter ligger i planens 
influensområde, og vil bli indirekte påvirket i form av visuell 
og støymessig innvirkning. Det samme gjelder for to eldre tun 
med SEFRAK-registrerte bygninger øst for tiltaksområdet. 
Tunet nærmest veganlegget står til nedfalls, mens tunet i 
Vinterdalen er berørt av aktivitet knyttet til steinuttaket. 
Omfanget knyttet til tiltaket må sees i lys av tidligere 
vegutbygging, næringsområder og steinuttaksdrift i området. 
Direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner vil likevel 
gi stor negativ konsekvens. 

Verdi: 
Middels til 
stor 
 
Omfang: 
Stort negativt  
 
Konsekvens: 
Stor negativ 
(---) 

V3. 
Høyungen  

Den automatisk fredete lokalitetene nærmest veganlegget (Id 
11421) er et bosetnings- og aktivitetsområde. Lokaliteten 
ligger på et høyere nivå enn veganlegget og blir i liten grad 
berørt indirekte. De verneverdige bygningene på Høyungen 
blir ikke ytterligere berørt som følge av tiltaket.   

Verdi: 
Middels 
 
Omfang: 
Middels 
negativt 
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I det tilførte sporveismiljøet på Høyungsletta står det tre 
verneverdige SEFRAK-registrerte bygninger. Dette er blant 
annet en Narvesenkiosk, samt en stasjonsbygning og et 
trikkestasjonshus fra siste del av 1800-tallet. I tillegg er det 
tilført trikkespor med elektriske overløpere og belysning, 
perronger og belegningsstein. Kulturminnene er hver for seg 
inntakte og godt vedlikeholdt, men utgjør et kunstig tilflyttet 
miljø (museum) som ikke opprinnelig har hørt hjemme i dette 
området. Tiltaket kommer i berøring med sporveismiljøet og 
kulturminnene som er samlet innenfor dette miljøet.  
Sporet er lagt i veifaret til Gamle Mossevei, og sammen med 
Fv 156 viser dette traseen. For øvrig anses den Gamle 
Mossevei å være lite lesbar i dette området i dag, og 
omfanget av tiltaket er derfor vurdert som lite. Omfanget av 
tiltaket må sees i lys av eksisterende veganlegg og 
utbygginger i området, der kulturminnene fra nyere tid ikke 
lenger ligger i sin opprinnelige sammenheng. 

 
Konsekvens: 
Middels 
negativ (--) 

V4.  
Nøstvet 

Det ligger viktige kulturhistoriske miljø, som boplasser fra 
eldre steinalder (Id 100418 og 89248) og bygdeborgen fra 
jernalder (Id 58409), innenfor kulturmiljøet. Det er ikke kjent 
kulturminner fra nyere tid.  
 
Kulturmiljøet er sterkt påvirket både visuelt og i form av støy 
av pukkverksdrift, næringsområder og veganlegg. Ytterligere 
påvirkning som følge av vegtiltaket er vurdert som lite. 
 

Verdi: 
Middels til 
stor 
 
Omfang:  
Lite 
negativt 
 
Konsekvens: 
Liten negativ 
(-) 

1. 
Nordbyraet 

Ny trasé følger dagens trasé frem til Rissletta, men med 
dobbel vegbredde og med mer omfattende skjæringer og 
fyllinger. Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra 
Langli på baksiden og øst for bebyggelsen på Sneissletta.  
Ny gang og sykkelveg legges fra Nygårdskrysset via 
Kongevegen og over søndre del av dyrka mark på Rissletta. 
Linjeføringen vil gå parallelt med dagens E18. Ny gang og 
sykkelveg kommer inn på dagens E18 ved Langli og følger 
denne videre sørover.  
 
Tiltaket vil påvirke kulturmiljøet visuelt gjennom mer 
omfattende inngrep som en firefelts veg innebærer i et 
nasjonalt viktig kulturlandskap, og en ny nærgående 
vegføring (gang og sykkelveg) i et tidligere delvis urørt 
kulturlandskap. Tiltaket vil bidra til å svekke kulturmiljøets 
opprinnelige sammenheng.   

Verdi: Stor 
 
Omfang:  
Liten negativ 
 
Konsekvens: 
Liten negativ 
(-) 

2.  
Melby 

Ny trasé følger dagens trasé frem til Rissletta, men med 
dobbel vegbredde og dermed mer omfattende skjæringer og 
fyllinger. Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra 
Langli på baksiden, øst for bebyggelsen på Sneissletta. Ny 
gang og sykkelveg kommer inn på dagens E18 ved Langli og 
følger denne videre sørover.  
 
Dagens trafikkbelastning i form av støy vil flyttes lenger unna 
kulturmiljøet, og dette veier opp for et mer omfattende tiltak.    
 

Verdi: 
Middels til 
stor 
 
Omfang:  
Intet 
 
Konsekvens: 
Ubetydelig 
(0) 
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3. 
Sneissletta 

Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra Langli på 
baksiden og øst for bebyggelsen på Sneissletta. Traseen 
ligger i skjæring og er skjermet av vegetasjonsbuffer langs 
skogsområdet. Nytt planskilt Holstadkryss og veg frem til 
jernbanen vil bli dominerende i kulturlandskapet. Gården 
Holstad Øvre vil få nærføring av ny veg og driftsveg til 
rensedam. 
 
Tiltaket er i direkte konflikt med en automatisk fredet lokalitet 
fra steinalder (id 173914) og et bosetnings- og 
aktivitetsområde fra jernalder/middelalder (id 191405). I 
tillegg vil steinbrudd fra nyere tid (id 173955 og 173957) bli 
berørt direkte. Den direkte konflikten gir stort negativt 
omfang. Ut over den direkte konflikten vil tiltaket påvirke 
kulturmiljøet negativt fordi bebyggelsen vil bli liggende 
mellom hovedvegen og lokalvegen med det dette medfører 
av visuelle påvirkninger samt støy og  støv-problemer. 
Tiltaket vil også bidra til å svekke kulturmiljøets opprinnelige 
sammenheng.    

Verdi: 
Middels til 
stor 
 
Omfang:  
Stort 
negativt 
 
Konsekvens: 
Stor negativ 
(---) 

4. 
Holstad-
marka/ 
Salstein 

Ny veg vil bli en barriere langs sørsiden av Holstadmarka. Fra 
turterrenget vil en firefeltsveg med viltgjerder og vegbelysning 
bli et fremmedelement i skogkanten. Vegen ligger i utkanten 
av skogen, og senket i terrenget, så de visuelle virkningene 
vil ikke strekke seg langt inn i markaområdet. Ny gang og 
sykkelveg blir liggende langs dagens E18 trasé frem til enden 
av Sneissletta, der det er planlagt ny kryssløsning med 
rundkjøringer og avkjøringsramper på begge sider. 
 
Tiltaket er i direkte konflikt med kulturminnelokaliteter (id 
173926, 191432 og 191500), og får i tillegg nærføring til de 
nyregistrerte kulturminnelokalitetene i øst og samlinger med 
nyere tids kulturminner i nord. Lengst sør ligger et automatisk 
fredet gravfelt (Id 41560) og en gravhaug (id 11832). Generelt 
vil tiltaket  påvirke kulturmiljøet visuelt med en føring som vil 
ligge tettere opp til og gripe inn i kulturminneverdiene innenfor 
kulturmiljøet på Holstadmarka, og med det bidra til å svekke 
kulturmiljøets opprinnelige sammenheng. 
 
På strekningen er det planlagt massedeponi ved nytt 
Holstadkryss, deponi 4a og 4b. Konsekvensene av 
massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier». 

Verdi: Stor 
 
Omfang:  
Stort 
negativ 
 
Konsekvens: 
Stor negativ 
(---) 

5  
Askjum/ 
Holstad/ 
Haugerud 

Fra Sneissletta krysser veien over dagens E18 like nord for 
Øvre Holstad. Ny E18 går i skjæring, kort kulvert under 
jernbanen, og lav bru over Bølstadbekken med tunnelpåslag i 
skråningen nord for og under Haugerud. Tunnelen føres 
nesten frem til Nordre Skuterud.  
 
Tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner (id 
212275, 191359, 191358, 191311, 191399, 191522, 191434). 
På Nordre Skuterud kommer tiltaket også i berøring med 
deler av gravfeltet i tilknytning til kulturbeitet (id 70025).  
 
I tillegg blir nyere tids kulturminner berørt. Nærføring til Øvre 
Holstad medfører at hele tunet trolig må rives. Ved Nordre 
Skuterud tenkes tunnelpåslaget lagt nordvest og foran 

Verdi:  
Stor 
 
Omfang:  
Stort 
negativt 
 
Konsekvens: 
Stor til meget 
stor negativ  
(---/----) 
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gården, og gårdstunet her må også rives/flyttes Tiltaket 
medfører store terrenginngrep. Visuelt vil tiltaket ha 
innvirkning på kulturlandskapet, spesielt sett fra Haugerud, 
Nedre Holstad og Nordre Skuterud. Nærføringene vil også 
forårsake økt støy og støvproblemer for de berørte gårdene 
og nærliggende kulturminnelokaliteter. De negative 
virkningene for Øvre Holstad, Haugerud og Nordre Skuterud 
blir i noen grad oppveid av positiv virkning for Nedre Holstad 
og Askjum og den delen av kulturmiljøet som blir liggende 
over tunnelen.  

6  
Østensjø/ 
Haga/ 
Hauger 
 

Ny trasé kommer ut fra tunnel ved Nordre Skuterud og går 
videre østover på lang bru over Skuterudbekken og videre 
mellom Grytelandsgårdene. Tiltaket er trukket ut av 
kulturmiljøet og vil dermed gi en positiv virkning i form av 
redusert støy, i tillegg til at den visuelle innvirkningen på 
kulturmiljøet blir bedret i forhold til i dag. Gården Hol blir 
liggende mellom eksisterende E18 og tiltaket. Eksisterende 
E18 gjennom kulturmiljøet blir opprettholdt som lokalveg. 

Verdi: 
Middels 
 
Omfang:  
Middels 
positivt 
 
Konsekvens: 
Middels 
positiv 
(++) 

 

0.1.1 Konsekvenser i anleggsfase 

I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier og 
anleggsveger skape midlertidig beslaglagte områder. Anleggsfasen vil i større grad enn 
driftsfasen legge beslag på områder med kulturminneverdier. Kulturminner er en ikke 
fornybar ressurs, og midlertidige tiltak vil derfor gi like store negative påvirkninger som det 
permanente tiltak vil gi. Anleggsbeltet vil ha større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I 
anleggsfasen vil derfor de negative konsekvensene av tiltaket være noe større enn for det 
ferdige veganlegget. 

0.2 Ski kommune 

Delområde Beskrivelse Verdi, 
omfang og 
konsekvens 

7 
Kråkstad/ 
Glenne/ 
Bjastad 

Ny trasé passerer like sør for tunet på Lille Gryteland, går inn 
gjennom skogen frem til Glenne Nordre og passerer nord for 
Tronsrud over dyrket mark sør for den skogsbevokste kollen 
ved Oppsal, og frem til Kråkstadelva. Nye lokalveger er stort 
sett lagt i eksisterende veger. 
 
Tiltaket kommer i direkte konflikt med et automatisk fredet 
gravminne på Bernhusløkka (id 68402) og et automatisk 
fredet gravfelt på Oppsal (id 23321). Ingen bygningsmiljø 
berøres direkte. Tiltaket berører en rekke fornminnelokaliteter 
direkte og indirekte, slik som det ene gravfeltet på 
Oppsalåsen (id 68424). Det opprinnelige og relativt uberørte 

Verdi:  
Stor 
 
Omfang: 
Middels 
negativt 
 
Konsekvens: 
Stor negativ  
(---) 
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kulturlandskapet med de gamle gårdene vil bli oppdelt av ny 
veg. 
 
I tillegg til gravminnet nevnt ovenfor (id 68402), vil følgende 
lokaliteter komme i konflikt med tiltaket i Grytlandskogen. 
Bosetnings- og aktivitetsområde (id 180792) på Bernhus med 
bosetningsspor fra jernalder. Dyrkingsspor, steingjerder og 
rydningsrøyser fra nyere tid (id 174050) blir også berørt her. 
På Gryteland blir automatisk fredete dyrkingslokaliteter (id 
191360, 173951, 173959 og 223933), automatisk fredet 
bosetnings- og aktivitetsområde (id 191523) og en automatisk 
fredet kokegroplokalitet (id 191530) berørt av tiltaket. En 
rekke kulturminnelokaliteter fra nyere tid i dette området blir 
også berørt (id 191335, 191337, 173924, 173044 og 
213934). Tre kokegroplokaliteter er undersøkt og fjernet ved 
forenklet dispensasjon. Det samme gjelder kokegropfelt på 
Glenne (id 191363 og 191376). I tillegg blir ytterligere en 
automatisk fredet kokegroplokalitet berørt (id 211632). 
 
På Oppsal blir flere automatisk fredete kulturminnelokaliteter 
berørt direkte. Dette er bosetnings- og aktivitetsområde (Id 
213740, gravfelt med to gravhauger (Id 23321), veganlegg (Id 
173918), dyrkingslokalitet (Id 214715). Deler av 
husmannsplassen på Berget (Id 173933) fra nyere tid blir 
også berørt.  
 
I samme området, men litt lenger øst, ligger en samling 
kulturminnelokaliteter som også blir direkte berørt av tiltaket. 
Dette er et automatisk fredet gravfelt (id 43217) med tre 
gravhauger. På lokaliteten er det også bosetningsspor fra 
eldre jernalder. En teigpløyd åker (id 174006) dyrkingsflate (id 
214357) og rydningsrøylokalitet (id 174022) fra nyere tid som 
blir berørt. 
 
Tiltaket bedrer situasjonen betydelig for viktige 
kulturminneverdier innenfor det kulturhistoriske 
jordbrukslandskapet i tilknytning til Bjastad, Søndre Haugen, 
Kråkstad middelalderkirke og de store gravfeltene her; 
Kråkstad prestegård og gravfeltet i Prestegårdsskogen.  
 
Samlet veier derfor de positive virkningene for de delene av 
kulturmiljøet som vender mot Kråkstad og eksisterende E18 
noe opp for de store negative konsekvensene på Gryteland 
og Oppsal. store negative konsekvensene på Gryteland og 
Oppsal.  
 
På strekningen er det planlagt massedeponi ved Auerurd, på 
grensen mellom Ås og Ski, deponi 2.2, og i skogsaområdet 
øst for Nordre Gryteland gård, deponi 8. Konsekvensene av 
massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier» 

8 
Frestad/ 
Berger/ 
Tingulstad 

Ny veg krysser Kråkstaddalen i plan sør for Frestad Søndre, 
og går deretter i lang tunnelløsning under Frestadmarka og 
Lihaugen. Tunnelpåslaget kommer ut ca 100 meter nord for 
Audenbøl. Deretter går vegen som dagsone i en bue frem til 

Verdi:  
Stor 
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den krysser dagens E18 sør for Søndre Retvet, før den går 
videre mot Brekke og fram til parsellslutt.  
 
Tiltaket er i direkte konflikt med kulturminner ved 
tunnelpåslaget ved Frestad. Dette er et automatisk fredet 
kokegropfelt (Id175120). En kokegroplokalitet med høyere 
verdi ligger i god avstand nord for veganlegget. Sør for 
tunnelpåslaget ligger det et steingjerde fra nyere tid som blir 
berørt. Noen kokegroper i området er utgravd/fjernet i 
forbindelse med forenklet dispensasjon.  
 
På Li vil lokalitetene lengst nord mot tunet bli indirekte (visuelt 
og støy) påvirket av tiltaket. Dette gjelder særlig gravminnene 
fra eldre jernalder (Id 173862 og 173858). På Audenbøl bli en 
dyrkingslokalitet (Id 173852) liggende like ovenfor 
tunnelpåslaget. 
 
Kulvert mellom Frestadåsen og Lihaugen vil ha negativ 
innvirkning på Kongevegen og gravfeltet i Frestadskogen, 
tunområdet på Li, samt kulturminneverdiene på Lihaugen, 
hovedsakelig i anleggsfasen. Anleggsvegen frem til kulvert er 
lagt utenom tunet på Li.  
 
Tunnelpåslaget nord for Audenbøl vil ha negativ innvirkning 
på det uberørte kulturlandskapet like ved gården. Generelt vil 
tiltaket ha negativ visuell innvirkning på det kulturhistoriske 
jordbrukslandskapet, og dele opp kulturhistoriske 
sammenhenger, frem mot tunnelpåslagene ved Frestad og 
Audenbøl. 
 
Lang tunnel med kulvert mellom Frestadmarka og Liåsen 
avgrenser omfanget av innvirkning på gravfeltet og 
Kongevegen i Frestadmarka, og de store 
kulturminneverdiene på Lihaugen betydelig.  
 
På strekningen er det planlagt massedeponi øst for Frestad 
gård, deponi 19. Konsekvensene av massedeponiene er 
beskrevet i «Rapport - Deponier». 

Omfang: 
Middels 
negativt  
 
Konsekvens: 
Middels til 
stor negativ  
(--/---) 

9 
Skjønhaug/
Skog 

Ny veg krysser Kråkstaddalen i plan sør for Frestad Søndre, 
og går deretter i tunnelløsning under Frestadmarka og 
Lihaugen med veg i dagen mellom tunnelene. Tunnelpåslaget 
kommer ut ca 100 meter nord for Audenbøl. Deretter går 
vegen som dagsone i en bue frem til den krysser dagens E18 
sør for Søndre Retvet, før den går videre mot Brekke og fram 
til parsellslutt.  
 
Gravfeltet på Brekke (id 162501) er fjernet/avskrevet etter 
undersøkelser i 2013 av Kulturhistorisk museum, UiO. 
Lokalitetene id 175134, 160807 og 160805 (hovedsakelig 
kokegroper) er fjernet/undersøkt ved forenklet dispensasjon. 
Tiltaket er derfor ikke i direkte konflikt med kulturminner, men 
dagstrekningen over dalen fra Audenbøl til Brekke vil ha liten 
negativ innvirkning på det uberørte kulturlandskapet. Det 
anses positivt at strekningen over det åpne kulturlandskapet 
vil bli relativt kort. For kulturminneverdier i nordre del av 

Verdi:  
Middels 
 
Omfang:  
Lite negativt 
 
Konsekvens: 
Liten negativ 
(-) 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 11 
 

kulturmiljøet, fra Retvet, Nygård, Slottet, Asper og frem mot 
Skjønhaug, vil tiltaket ha positiv visuell virkning og redusert 
støy. Det er innenfor denne delen av kulturmiljøet at 
kulturminnelokalitetene med høyest verdi ligger (to gravfelt og 
gravminner fra jernalder). 
 
På strekningen er det planlagt massedeponi i et daldrag nord 
for Retvet gård, deponi 24. Konsekvensene av 
massedeponiene er beskrevet i «Rapport - Deponier». 

 

0.2.1 Konsekvenser i anleggsfase 

Anleggsbeltet vil ha større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I anleggsfasen vil derfor 
de negative konsekvensene av tiltaket være noe større enn for det ferdige veganlegget. 
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Tekniske forutsetninger 

1.1.1 Normalprofil 
Ny E18 utformes som firefelts motorveg med kjørefeltbredde 3,5 m, 3 m bred ytre skulder og 
4,5 m bred midtdeler (vegklasse H9).  

På en kortere strekning ved Nygård benyttes et smalere profil med 1,5 m bred skulder for å 
passere Leonardo da Vinci-bru. 

Det er godkjent fravik fra vegnormalen om økt bredde på midtdeler fra 2,0 m til 4,5 m, noe 
som innebærer at avstanden mellom motgående kjørefelt blir 5,5 m.  

Økt bredde på midtdeler medfører økt trafikksikkerhet ved at man kan håndtere 
overflatevann/smeltevann i lukket system og at man unngår sprut av vann/slaps over i 
motsatt kjørebane. I tillegg reduserer man fare for blending fra motgående trafikk. Økt bredde 
på midtdeler gir også enklere og bedre mulighet for vegetasjonsetablering og 
enklere/tryggere skjøtsel av denne.  

For strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelens vestre portal er belysningen midtstilt. 
Fra Frestadtunnelens østre portal og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å 
tilpasse seg belysningen av E18 videre østover gjennom Østfold. 

 

 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 13 
 

 
Figur 1-1 Normalprofil for ny E18. Øverst: strekningen mellom Vinterbro og Frestadtunnelen har midtstilt 
belysningen. Nederst: Fra Frestadtunnelen og østover mot Retvet er belysningen sidestilt for å tilpasse seg 
tilstøtende streknings plassering av belysningen. Kilde: Asplan Viak AS. 

1.1.2 Fartsgrenser 
Det er planlagt 110 km/t som skiltet hastighet for ny E18, men med unntak i og rundt 
Vinterbrokrysset.  

Ved Vinterbrokrysset er det i nordgående retning nødvendig å senke hastigheten til 90 km/t 
fra Nygård mot Vinterbro og 80 km/t før påkjøringsrampen til E6. Årsaken til dette er at 
avstanden mellom Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen, samt av- og påkjøringsramper 
kombinert med krav til trafikksikkerhet, gjør det umulig med 110 km/t på denne strekningen. 
 

1.2 Vinterbro – Nygård 
På strekningen mellom Vinterbro og Nygård skal E18 utvides fra to til fire felt, i tillegg må 
koblingen mellom E18 og E6 (Vinterbrokrysset) løses på en måte som gir tilfredsstillende 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Den nordre delen av kryssområdet på Vinterbrosletta ved 
Nøstvet-tunnelen, beholdes som i dag. 

Figuren nedenfor gir en oversikt over løsningen på strekningen mellom Vinterbro og Nygård.  

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 14 
 

 

Figur 1-2: Oversiktstegning for strekningen mellom Vinterbro og Nygård. Kilde: B-tegning. 

De viktigste svingebevegelser og trafikkstrømmer i Vinterbrokrysset: 

• E18 fra sør mot E6/E18 mot nord i to felt. 
• E18 fra nord mot E18 mot sør i bru over E6. 
• E18 fra sør mot E6 mot sør gjennom to rundkjøringer over E6. 
• E6 fra sør mot E18 mot sør, gjennom østre rundkjøring 
• Fv. 156 gjennom vestre rundkjøring kobles mot E6 sør i denne rundkjøringen og mot 

E6/E18 nord og E18 sør i østre rundkjøring. 
• Atkomst til Franzefoss Pukk AS blir via en femte arm i østre rundkjøring. 

 

 

Franzefoss 

Vinterbro 

Nygård 

Franzefoss Pukk 

Myråsdalen 

TusenFryd 

Vinterbro senter 

Figur 1-3 Vinterbrokrysset sett fra øst mot vest med to rundkjøringer og tilhørende rampesystem. Franzefoss i 
forgrunnen i bildet. Vinterbro senter og TusenFryd til høyre. Kilde: VR-modell 
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Det etableres et separat tilbud for gående og syklende med fortau fysisk skilt fra kjørebanen 
gjennom kryssområdet over E6. Det nye systemet kobles både mot dagens gang- og 
sykkelveg langs fv. 156 mellom Tusenfryd og Vinterbrosenteret, og mot den planlagte 
driftsvegen langs E18 mellom Vinterbrokrysset og Nygård (se mer om driftsvegen i eget 
avsnitt under).  

 
Figur 1-4 Kartet viser tilbudet til gående og syklende gjennom kryssområdet på Vinterbro. Rød linje viser gang- og 
sykkelveg, blå linje viser fortau og grønn linje viser driftsveg/turveg.  

Mellom Vinterbrosletta og Nygård beholdes eksisterende E18 som nordgående felt, mens 
det bygges to nye felt for sørgående trafikk på vestsiden av eksisterende E18 inn mot 
Myråsdalen.  

Det etableres ingen ny gang- og sykkelveg langs E18 mellom Vinterbrokrysset og 
Nygårdskrysset. Gående og syklende ledes inn på det eksisterende gang- og 
sykkelvegsystemet langs Myråsdalen/Kveldroveien. Dette er fordi dagens 
hovedsykkelvegrute går via Myråsdalen. Det eksisterende tilbudet vurderes som godt nok. 

På grunn av behovet for vedlikehold av bl.a. rensedam ved Franzefoss etableres en driftsveg 
langs vegfyllingen mot Vassflobekken. Driftsvegen gis atkomst fra lokalvegen Gamle 
Kongevei ved Nygårdskrysset. Driftsvegen kan brukes som turveg, men den utformes ikke 
med standard som gang- og sykkelveg, dvs. at den ikke blir asfaltert og belyst. 

Nygårdskrysset beholdes i prinsippet som i dag, med mindre justeringer av rampene og den 
østre rundkjøringen. Figuren under viser også en aktuell plassering av hhv døgnhvileplass 
for tungtransport og innfartsparkering, samt holdeplass for buss på rampene.  
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Figur 1-5: Nygårdskrysset sett fra nord mot sør med plassering av døgnhvileplass, innfartsparkering og 
bussholdeplasser på rampene ned mot E18. Kilde: VR-modell 

1.3 Nygård – kommunegrensa  
I første del sørover fra Nygårdskrysset vil dagens E18 utvides sentrisk, dvs. at det bygges ett 
nytt kjørefelt på hver side av dagens E18. Leonardo Da Vinci bru beholdes.  

Sør for boligbebyggelsen ved Nygård svinger ny E18 østover i ny trase over dyrka mark og 
deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Ved Ris blir det en viltkryssing i kombinasjon med 
driftsveg og turveg. 

 

 

Mot Ski 
 

Innfarts- 
parkering 

Sørliåsen 
Sneissletta 

Nygård 

Døgnhvileplass 
Buss- 
holdeplass 

Buss- 
holdeplass 
 

Gang- og 
sykkelveg 

Leonardo da 
Vinci bru 

Figur 1-6: Ny E18 i ny trase over dyrka mark og deretter langs skogkanten av Sørliåsen. Langs ny trase for E18 
er det planlagt separat gang- og sykkelveg mellom Kongeveien og Sneissletta. Kilde: VR-modell. 

Sørliåsen 

Bensinstasjon /  
Mc Donald 
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Figur 1-7: Dagens E18 stenges for gjennomgangstrafikk og brukes som lokalveg. Tilkobling mot Nygård for 
gående og syklende og viltovergang ved Ris vises i bildet. Kilde: VR- modell 

Nytt Holstadkryss er planlagt nord for jernbanelinja. Krysset betjener tilkobling mellom E18 
og lokalvegen over Sneissletta/fv. 152 mellom Ås og Ski. I tilknytning til krysset planlegges 
det også en kontrollstasjon som bl.a. skal inneholde vekt for tunge kjøretøy. 

Det planlegges et permanent snødeponi i et område nordøst for nytt Holstadkryss i 
tilknytning til kontrollplass og massedeponi. Atkomst til snødeponiet blir via kontrollplassen. 

Det planlegges massedeponier ved nytt Holstadkryss (4a og 4b). Begge områder ligger i 
Holstadmarka og er i dag skogsområder. Område 4a ligger vest for ny E18 og grenser til 
dyrka mark. Område 4b ligger øst for E18 og grenser mot Holstadmarka. Deponiområde 4a 
kan dyrkes opp, mens deponi 4b skal tilbakeføres med naturlig vegetasjon.  

Dagens E18 over Sneissletta beholdes som lokalveg for beboerne med tilbud for gående og 
syklende, men stenges for gjennomgangstrafikk. All trafikk kobles mot nytt Holstadkryss. 
Gang- og sykkelveg kobles mot dagens system langs Kongeveien (Nygård) med ny trase 
langs vestsiden av ny E18. Gang- og sykkelvegen vil være dimensjonert slik at det er mulig å 
kjøre på den med landbruksmaskiner og lokalbuss i spesielle tilfeller. Endelig asfaltert 
bredde og utforming vil bli bestemt i samråd med kollektivselskapet Ruter i byggeplanfasen. 

Ris viltovergang i 
kombinasjon med 
driftsveg 

Gang og 
sykkelveg 

Sneissletta 

Holstad 
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Sør for Holstadkrysset fortsetter E18 som dagstrekning og skjærer ned i terrenget for å 
komme under Østfoldbanen. Østfoldbanen krysses i en kort tunnel (betongkulvert). Deretter 
går E18 over Bølstadbekken i en lav bru. Ny E18 blir altså liggende lavere i terrenget enn 
både Østfoldbanen og dagens E18 i dette området.  

 

Østfoldbanen 

Felleskjøpet 

Sneissletta 

Øvre Holstad 
gård 

Østfoldbanen 

Nytt 
Holstadkryss 

Kontrollplass 

Figur 1-8 Nytt Holstadkryss med ramper og 2 rundkjøringer. Figuren viser også tilknytning til eksisterende E18 som 
blir nedklassifisert til fylkesveg / lokalveg med tilkobling til dagens rv. 152 mot Ski/Ås og kontrollplass for tungtrafikk. 
Ny E18 ligger lavere i terrenget enn både Østfoldbanen og dagens E18. Kilde: VR-modell. 

Figur 1-9 Ny E18 krysser under jernbanen i en kort tunnel og deretter over Bølstadbekken i en lav bru, sett fra 
Haugerud mot Øvre Holstad gård. Kilde VR-modell. 
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Det er sett overordnet på en løsning for ny fv. 152 mellom Ås og Holstad for å følge opp 
intensjonen om dette fra gjeldende kommuneplan for Ås. Løsningen går ut på å legge ny fv. 
152 langs vestsiden av jernbanen fram til Østfoldbanen krysser Bølstadbekken og deretter 
føre den inn mot det nye Holstadkrysset. Løsningen skal erstatte traseen som er vist i 
kommunedelplanen, og er ikke prosjektert i detalj. 

Videre er det regulert inn en mulighet for gang- og sykkelveg langs jernbanen mellom Ås og 
Ski sentrum.  

For nærmere beskrivelser av overordnet løsning for fv. 152 og løsninger for gang- og 
sykkelveg i Holstadområdet, vises det til Planbeskrivelsen for Ås kommune. 

Etter kryssing av Bølstadbekken går E18 inn i en lang tunnel under Holstad-området. 
Tunnelen kommer ut ved Nordre Skuterud gård. Deretter fortsetter E18 i lang bru over 
Grytelandsbekken som er kommunegrense mellom Ås og Ski kommune.  

 

1.4 Kommunegrensa – Retvet 
Øst for Grytelandsbekken følger E18 terrenget i området og fortsetter først i stigning opp mot 
Grytelandskogen hvor vegen flater ut, og deretter i slak helning forbi Glenneområdet. 
Eksisterende gårdsveger (Askimveien/Gryteland lokalveg, Askimveien/Grytelandskogen og 
Glenneveien) vil krysse ny E18 på tre bruer. Gårdsveien mellom Lille og Store Gryteland 
krysser på Gryteland bru. Gårdsvegen gjennom Grytelandskogen krysser E18 på en bred 
bru (Gryteland viltovergang) som også fungerer som viltovergang, skogsbilveg og turveg. 
Glenneveien krysser E18 på Glenne bru. 

Ski → 

Grytelandskogen 

Nordre Skuterud 

Figur 1-10 Østligste del av E18 i Ås kommune, sett mot Skuterud gård fra øst. Helt til høyre øverst i bildet er 
Felleskjøpet, dagens E18 og Østensjøvannet. I forgrunnen synes ny bru over E18 ved Grytelandskogen som er 
kombinert viltkryssing og lokalveg. Bakerst i bildet går E18 inn i tunnel under Holstad fra Skuterud til Haugerud. 
Mellom brua i forgrunnen og tunnelportalen i bakgrunnen krysser også Askimveien (Gryteland lokalvei) over E18 i 
bru. Kilde: VR-modell 
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Figur 1-11: Oversiktstegning ny E18 ved Grytelandsskogen og Glenne. Tunnelportal ved Nordre Skuterud til 
venstre og Glennetjern nederst til høyre. Midt i figuren vises planlagt vilt- og friluftskryssing ved Grytelandskogen. 
Kilde: VR-modell  

 

Figur 1-12: Detalj som viser vilt- og friluftskryssing ved Grytelandsskogen. Sett fra vest mot øst. Kilde: VR-modell  

På strekningen forbi Glennetjern har E18 et lavpunkt, men vegen ligger på en fylling litt 
høyere enn det naturlige terrenget. Videre østover følger E18 eksisterende terreng og går i 
stigning opp mot Bjastadveien som vil krysse over E18 på Bjastad bru. Etter Bjastadveien 
faller terrenget ned mot Kråkstaddalen/Kråkstadelva, og E18 følger terrenget. 
Kråkstaddalen/Kråkstadelva krysses i en lang bru. Nesveien ligger i dagens trasé, under 
brua. 

Prestegårdskogen 

Gryteland viltovergang 

Nordre 
Skuterud 

Lille Gryteland gård 

Store Gryteland gård 

Prestegårdskogen 

Mot 
Kråkstad  

Glenne- 
tjern 
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Figur 1-13 Oversiktsbilde over Glenneområdet, sett fra sør. Glennetjern til høyre i bildet. E18 ligger på en fylling 
litt høyere enn det naturlige terrenget. Kilde: VR-modell  

Øst for brua over Kråkstaddalen/Kråkstadelva går E18 inn i en tunnel under Frestadmarka 
som kommer ut igjen ved Audenbøl gård.  

 

Figur 1-14 Bildet viser hvordan Bjastadveien vil krysse ny E18 i bru, sett fra nord mot sør. Kråkstadelva ligger til 
venstre i bildet  

Glennetjern 

Vestre påhugg 
Frestadtunnelen 

Bjastadveien 

Glenne nordre 

Glenne østre 
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Når E18 kommer ut av tunnelen under Frestadmarka krysses dyrka mark øst for Audenbøl 
gård før ny E18 går parallelt med Bergerbekken et kort stykke. Audenbølveien krysser under 
E18.  

Videre østover følger ny E18 kanten av «Kvilesjøluggen» før den går over i lang bru over 
Bergerbekken, dyrkamark og ny fv. 128 (dagens E18) ved Retvet og svinger opp i kanten av 
Brekkaåsen før den kobles sammen med ny E18 i Hobøl kommune, Østfold fylke.  
Bergerveien kobles til ny fv. 128.  

 

Figur 1-15 Oversiktsbilde, ny E18 på strekningen over Kråkstadelva og Nesveien, før vegen går inn i tunnel ved 
Frestad. Kilde: VR-modell. 

Søndre 
Frestad 

Figur 1-16 Oversiktsbilde, østre del av E18 Vinterbro – Retvet sett fra øst mot vest. Tunnelportalene fra de østre 
tunnelene vises i bakre del av bildet. Kryssing av framtidig fv. 128 (omlagt dagens E18) og bru over dyrka mark 
vises midt i bildet. Kilde: VR-modell 

Kråkstadelva 

Brekkaåsen 
Kvilesjøluggen 

Tunnelportal Frestad 
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I Ski kommune planlegges det massedeponi ved Auerud, Gryteland, Frestadstunnelens 
vestre påhugg og ved Retvet. 

Deponiområde 2.2. Auerud ligger på grensen mellom Ås og Ski kommuner, langs dagens 
E18. Arealet består av dyrkamark og skogsområde. Terrenget er i dag en forsenkning nord 
for dagens E18. Deponiområde 8 Gryteland ligger i skogsområdet øst for Nordre Gryteland 
gård, i kanten av et stort åpent kulturlandskap. Terrenget er svakt skålformet. Deponiområde 
19 Frestad nord ligger i en forsenkning i terrenget øst for Frestad gård. Området er i dag 
hovedsakelig dyrkamark. Deponiområde 24 ligger i et daldrag nord for Retvet gård. Området 
er delvis skogvokst og delvis flatehugd/åpent.  

1.5 Tema som er felles for de tre delstrekningene 

1.5.1 Bruer og viltkulverter og tunnelportaler 
Vinterbrokrysset 

Figuren på neste side viser det nye Vinterbrokrysset etter ombyggingen, og konstruksjoner 
og bruer er vist med rødt.   

 
Figur 1-17 Oversikt bruer og kulverter ved nytt Vinterbrokryss. Foreløpige forslag til navn. 

Nye Vinterbro bru er 85 m lang og fører sørgående trafikk på E18 over E6 i Vinterbrokrysset.  

Nye Myrås bru bygges parallelt med eksisterende Myrås bru og er en 140 m lang 
overgangsbru til E6. Nye Myrås bru vil så langt som mulig være en kopi av eksisterende bru. 
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Nye Vassflo bru er en bru mellom for avkjøringsrampe fra E18 nordgående mot østre 
rundkjøring ved Vinterbro. Den er ca. 55 meter lang. 

Froskehoppet bru og Tømmerrenna bru fører Nessetveien over av- og påkjøringsrampe for 
E6/E18. Bruene er henholdsvis ca. 60 meter og ca. 25 meter lange. 

Nye Vinterdalen bru er 54 meter lang og forbinder Franzefoss pukkverk til rundkjøringen på 
østsiden av E18 ved Vinterbro.  

 

 

Ris viltkryssing 

Viltkryssingen er plassert ved Sørli. Lengden på selve brukonstruksjonen over E18 er ca. 60 
meter, mens bredden er ca. 27 meter. Overgangen skal beplantes med trær langs 
viltgjerdene for å skjerme viltet fra menneskelig aktivitet.  

 

 
Figur 1-18 Fugleperspektiv fra nordsiden 

 
Figur 1-19 Viltkryssingen sett fra E18 i sørgående 
retning 

Øvre Holstad bru 

Øvre Holstad bru er en jernbanebru for Østfoldbanen som krysser over E18.  Brua er 12,5 m 
bred og frihøyde over E18 er 5 m.  
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Figur 1-20 Ved Øvre Holstad krysser jernbanen ny E18 på Øvre Holstad bru. På figuren vises jernbanekryssing i 
fugleperspektiv. Tunnelportaler til Holstadtunnelen ses øst for brua. 

Bølstadbekken bru 

Brua fører trafikken på E18 over Bølstadbekken og gir mulighet for kryssing av småvilt under 
E18 langs bekken. Brua er ca. 45 meter lang og ligger lavt over terrenget med frihøyde 
omtrent 3,8 meter over terreng. 

 
Figur 1-21 Brua over Bølstadbekken 

 
Figur 1-22 Katastrofekryssingen for tunnel er plassert 
på brua. 

Grytelandsbekken bru 

Grytelandsbekken bru er egentlig to parallelle bruer som fører ny E18 over 
Grytelandsbekken. Den er 275 meter lang.  
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Figur 1-23 Grytelandsbekken bru i fugleperspektiv, sett mot øst. 

Gryteland viltovergang (kulvert) 

Viltkryssingen er en kombinert vilt-, drift- og turveiforbindelse over E18. Gryteland skogsbilvei 
vil også bli ført over kulverten. Lengen av kulverten langs E18 er ca. 90 meter. Overgangen 
skal beplantes med trær langs viltgjerdene og langs skogsbilveien for å skjerme viltet fra 
menneskelig aktivitet.  

 
Figur 1-24 Viltkryssingen i fugleperspektiv 

 
Figur 1-25 Viltkryssingen sett fra E18 i østgående 
retning 

Kråkstadelva bru 

Kråkstadelva bru er to parallelle bruer som er 310 m lange og som fører ny E18 over 
Kråkstadelva og Nesveien. Frihøyden ved Nesveien er ca. 5,1 meter. 
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Figur 1-26 Kråkstadelva bruer sett mot vest. Nesveien nærmest og Kråkstadelva med kantvegetasjon i midten av 
bildet. 

Retvet bru 

Retvet bru er to parallelle bruer som er 340 meter lange, og som fører ny E18 over 
Bergerbekken og ny fv. 128 (dagens E18). Frihøyden ved Askimveien er ca. 5,7 meter. 

Bruene har en forskjøvet plassering i forhold til hverandre for å legge til rette for at 
Askimveien kan krysse på skrå under dem. 

 
Figur 1-27 Retvet bruer sett fra Askimveien 
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Figur 1-28 Fugleperspektiv av Retvet bru.  

1.5.2 Tunneler, tekniske bygg og tunnelvann  
Det er to tunneler på strekningen, Holstadtunnelen og Frestadtunnelen. Begge tunneler i har 
separate løp for hver kjøreretning, og to kjørefelt i hver kjøreretning. Tunnelløpene har 
tunnelprofil T10,5 og avstanden mellom tunnelløpene skal være minimum 10 meter.  Det skal 
anlegges havarinisjer for hver 500 meter og tverrforbindelser (for rømning mellom 
tunnelløpene) for hver 250 meter. Tverrforbindelsene anlegges i forbindelse med 
havarinisjene. 

Samtlige portalområder i begge tunneler har to parallelle betongportaler. Portalmunningene 
er utført med en jevn skrå overgang mellom portaltak og vegbane.  
 

  
Figur 1-29 Alle tunneler utformes med 2 separate løp. Hvert løp har to kjørefelt. Figuren til venstre viser det 
aktuelle tunnelprofilet T10,5 for ett tunnelløp. Figuren til høyre er et eksempel på utforming av portalmunningene. 
Kilde: Asplan Viak AS 

Drensvann i tunnelen er definert som innlekkasjevann i fjelltunnelen dvs. vann som kommer 
inn gjennom fjellet. Drensvann fra tunnelene vil være tilnærmet rent, og det behøves ikke 
rensetiltak på dette vannet.  

Vaskevann er spyle/vaskevann fra rengjøring av tunnelen, mens overvann er avrenning fra 
biler og evt. snø som blir dratt med inn i tunnelene. Både vaskevann og overvann samles 
opp i et separat system adskilt fra drensvannet. Som følge av strengere utslippskrav er det 
prosjektert at tunnelvaskevannet skal gå gjennom en sedimenteringstank før det slippes ut.  
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Holstadtunnelen 

Holstadtunnelen er 1350 meter lang, og er i all hovedsak en fjelltunnel. Det er planlagt 3 
havarinisjer i hvert tunnelløp. 

Det planlegges ett bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Haugerud, 
planlegges det et mindre bygg, og i øst ved Skuterud planlegges et bygg på ca.170 kvm 
grunnflate med alle nødvendige tekniske funksjoner. På grunn av tunnelens lengde 
planlegges i tillegg et teknisk bygg inne i tunnelen.  

For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved 
siden av det tekniske bygget ved Haugerud. I samme område planlegges et 
vannforsyningsbasseng (vann til tunnelvask og slokkevann ved evt. brann). 

 
Figur 1-30 Tunnelmunninger og teknisk bygg 
ved Skuterud 
 

 
Figur 1-31 Tunnelmunninger og teknisk bygg ved Haugerud. 
 

Frestadtunnelen 

Frestadtunnelen har to løp og er ca. 1000 m lang. Tunnelen består to fjelltunneler bundet 
sammen med en løsmassetunnel i betong. Det er planlagt 2 havarinisjer i hvert tunnelløp. 

Det planlegges ett teknisk bygg i dagen ved hver ende av tunnelen. I vest, ved Frestad, 
planlegges et teknisk bygg på ca. 170 kvm grunnflate med alle nødvendige tekniske 
funksjoner, og i øst ved Audenbøl, planlegges et mindre bygg.   

For rensing av vaskevann og overvann planlegges en sedimenteringstank under bakken ved 
siden av det tekniske bygget ved Frestad. Vannforsyningsbassenget (vann til tunnelvask og 
slokkevann ved evt. brann) er under bakken ved bygget ved Audenbøl. 

 
Figur 1-32 Bygg i dagen på vestsiden ved 
Frestad 

 
Figur 1-33 Bygg i dagen på østsiden ved Audenbøl.  

1.5.3 Vannhåndtering 
Alt overvann skal renses før det slippes ut til vannresipient. Rensing vil hovedsakelig skje via 
konstruerte dammer/sedimentasjonsbasseng. 

Sedimentasjonsbassengene er anlagt i tilknytning til vassdrag og gitt en naturlig, men 
arealeffektiv utforming. Dimensjonering er basert på avrenningsareal, lokale rensekrav og 
renseløsning.  

Det planlegges rensedam for vegvann ved Vinterbro nord, Vinterbro sør, ved 
Nygårdskrysset, ved Holstadkrysset og ved Grytelandsbekken i Ås kommune og ved Glenne, 
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Kråkstadelva og Bergerbekken i Ski kommune. Alle rensedammer har driftsveg fra øvrig 
vegnett fram til dammen for drift og vedlikehold. 

1.5.4 Geologi og geoteknikk 
Beskrivelsene av grunnforhold baserer seg på NGUs løsmassekart og omfattende 
grunnundersøkelser som er gjennomført innenfor vedtatt vegkorridor. Området preges av 
uryddige grunnforhold med store lokale forskjeller i grunnforholdene. Det finnes større 
områder med berg i dagen og tynt løsmassedekke, men også områder med svært bløt 
sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder til fjell. 

På grunn av de dårlige grunnforholdene er det søkt etter løsninger hvor ny E18 ligger «lett» i 
terrenget, det vil si uten store skjæringer eller fyllinger.  Der det likevel er behov for 
skjæringer og fyllinger på grunn av vegens geometri, er fyllingene laget av lette masser som 
for eksempel lettklinker, EPC og glassopor. Ved bruene er det gjennomført særskilte 
vurderinger knyttet til fundamentering. For plassering av tunnelportalene er det gjort grundige 
vurderinger av grunnforhold og nødvendig fjelloverdekning. 

1.5.5 Massedeponier i Ås og Ski kommuner 
I Ås kommune planlegges massedeponier ved Holstadkrysset (4a og 4b). I Ski kommune 
planlegges det massedeponi ved Håpet (2.2 Auerud og 8 Gryteland), ved 
Fredstadstunnelens vestre påhugg (19 Frestad nord) og ved Retvet (24 Retvet).  

For nærmere omtale av hvert enkelt massedeponi, samt konsekvenser av massedeponiene 
vises det til eget temanotat for massedeponi.  

1.5.6 Brønner og vannforsyning 
Det er kartlagt 29 eiendommer med brønner i planområdet, 15 borebrønner i fjell, 12 
løsmassebrønner og 5 gårdsdammer. Se egen rapporten «Registrering av eksisterende 
brønner». 

Samtlige brønner er lokale og begrenset, og kartlagt med hensyn til sårbarhet, vannkvalitet, 
vannmengde og bruk. Undersøkelsen danner grunnlag for en sårbarhetsvurdering, og en 
basis for å vurdere eventuell påvirkning av de enkelte brønnene.  

De brønner som ligger mer enn 100 meter fra veganlegget (dvs. midlertidig eller permanent 
inngrep i terrenget ved graving, sprengning eller oppfylling av deponier) vil trolig ikke bli 
påvirket av ny E18. Brønner som ligger nærmere enn 100 m fra ny veg og/eller 
anleggsområdet kan midlertidig eller permanent få dårligere vannkvalitet eller -mengde. For 
disse brønnene er det aktuelt med midlertidig eller permanent erstatning av vannforsyningen. 
Når det gjelder permanent erstatning er det to alternativer; å etablere en ny brønn eller å 
koble til kommunal vannforsyning. Konkrete tiltak /vurderinger for den enkelte brønn vil 
gjøres i seinere planfaser. 

1.5.7 Omklassifisert E18 øst for Holstadkrysset 
Dagens E18 omklassifiseres til fv. 128 og merkes opp med kjørebanebredde 5,5 m og bred 
skulder som et tilbud til gående og syklende. Kryssene ved Prestegårdsalleen, Bjastadveien, 
Kråkstadveien, Nesveien, Skotbuveien og Audenbølvegen bygges om for å være bedre 
tilpasset de lave trafikkmengdene. 
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2 VERDIVURDERING 

2.1 Generelt 
Kulturhistorisk grunnlag fra konsekvensutredning og kommunedelplaner for E18 Akershus 
grense-Vinterbro er lagt til grunn for de videre verdivurderinger, men er ikke tatt inn i dette 
dokumentet.  

Tema kulturminner og kulturmiljø er utredet i henhold til metodikk for konsekvensutredninger 
i Statens vegvesens håndbok V712, 2014. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport 
nr. 31-2003) om ”Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar”, har vært veiledende i 
vurderingene.  

Kulturmiljø V1 til V5 er knyttet til reguleringsplan Vinterbro-Nygårdskrysset. De resterende  
kulturmiljøene (KM) tilhører reguleringsplan Vinterbro-Retvet fordelt på kommunene Ås og 
Ski. I tillegg er deponiområder vurdert.  

Lokaliteter merket med NR i tabellene er nyregistrerte lokaliteter fremkommet ved kml § 9 
registreringer for vegtiltaket, deponier og «Ny jord» områder. Det har vært tett dialog med 
kulturminneforvaltningen i Akershus fylkeskommune gjennom hele planprosessen, med 
jevnlige oppdateringer av funnsituasjon og endringer i utformingen av tiltaket.  

2.2 Resultater fra registreringen 2013 - 2015 
Traseen for ny E18 gjennom Follo går gjennom et rikt jordbrukslandskap, et landskap som 
inneholder kulturminner fra alle tidsperioder fra steinalder og fram til i dag. Området som er 
undersøkt ved arkeologisk registrering (kml § 9 undersøkelser) av Akershus fylkeskommune 
omfatter i hovedsak en korridor på 200 meter på hver side av den planlagte veglinjen, samt 
deponiområder. 

I registreringsperioden ble det påvist mange kulturminnelokaliteter i utmark innenfor 
planområdet. Utmarksområdene består i hovedsak av skogkledte høydedrag omkranset av 
dyrket mark. Det er også foretatt undersøkelser i dyrket mark. Det er påvist en rekke 
bosetnings- og aktivitetsplasser under flat mark, i hovedsak kokegroplokaliteter. Til sammen 
gir de påviste kulturminnelokalitetene mye ny og spennende kunnskap om områdets 
forhistorie.  

2.2.1 Steinalderlokaliteter og løsfunn av flint  
De eldste sporene etter mennesker innenfor planområdet er rester etter boplass- eller 
aktivitetsområder fra eldre steinalder (ca 10 000-4000 f.Kr.). Etter siste istid stod havet mye 
høyere enn i dag, og deler av Ski og Ås var et øyrikt skjærgårdslandskap. Landskapet var 
trolig rikt på fiske- og marine fangstmuligheter, og menneskene forflyttet seg gjennom 
landskapet i båt. Boplassene har i hovedsak ligget nær datidens strand, ofte ved lune viker 
eller på steder med godt utsikt. Etterhvert som landet steg, og havnivået trakk seg tilbake, 
ble stadig nye områder tatt i bruk. Disse lå dermed lavere i terrenget. Ca 7500 f.Kr. lå 
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strandlinjen så langt ut mot vest at størstedelen av planområdet ikke lå i umiddelbar nærhet 
til havet.  

I dag kan vi finne rester etter boplasser fra eldre steinalder hovedsakelig gjennom funn av 
flint og andre steinredskaper, eller avfall etter slik redskapstilvirkning. Alt organisk materiale 
av tre, bein og skinn er borte. Steinalderlokaliteter blir i hovedsak påvist gjennom 
prøvestikking. 

En lokalitet fra eldre steinalder ble på denne måten registrert på en liten flate på Brekkaåsen 
i Ski, 125 m.o.h. To små flintavslag vitner om det som sannsynligvis har vært et kortere 
opphold her. Det er også funnet flint som kan stamme fra aktiviteter fra eldre steinalder på 
Lille Gryteland, Tomter og Holstad. 

I løpet av den arkeologiske registreringen er det funnet flint og skjørbrent stein ved lokaliteter 
som ikke ligger med en sannsynlig strandbunden lokalisering. Flint har blitt benyttet til 
redskapstilvirkning gjennom yngre steinalder (ca 4000-1800 f.Kr), bronsealder (ca 1800-500 
f.Kr) og noe inn i eldre jernalder (ca 500 f.Kr- Kr.f.), og flere av funnene kan trolig tilskrives 
aktiviteter innenfor disse periodene. Enkelte av flintfunnene er påvist i eldre dyrkningslag, 
noe som kan støtte opp om dateringen til yngre perioder. Flere av lokalitetene skal 
undersøkes nærmere i løpet av 2014 og 2015 for å få fram mer informasjon om alder og 
omfang.  

I løpet av de siste 150 år er det levert inn et høyt antall funn fra yngre steinalder fra Ski og Ås 
til Kulturhistorisk Museum i Oslo. Et sentralt redskap i den tidligste jordbruksfasen har vært 
steinøksa. De eldste øksene har sannsynligvis blitt benyttet både til skogrydding, men også 
som enkle jordhakker. Det tidligste jordbruket ble ofte etablert på områder med løs og godt 
drenert sandjord, siden denne jorda er lettere å rydde og bearbeide med håndkraft enn den 
mer næringsrike leirejorda. Bosetningssporene fra den tidligste jordbruksbosetningen ligger 
ofte under dyrket mark på steder som har vært intensivt utnyttet over tid. Boplassene er 
dermed i stor grad forstyrret av moderne jordbruk. Gjennom Ås og Ski går det flere markante 
morenerygger med undergrunn av sand i tilknytning til morenen. Flere av disse områdene er 
utmarksområder i dag (Gryteland/Prestegårdsskogen, Askjumskogen og Kjølstadskogen), og 
her kan det være mulig å fange opp boplasser knyttet til det tidligste jordbruket i regionen 
som ikke er berørt av moderne dyrkning.  

I løpet av registreringsperioden ble det påvist flint og andre aktivitetsspor som kan stamme 
fra yngre steinalder eller bronsealder fra Tomter, Melby-Skisjordet, Oppsal og Store 
Gryteland.  

2.2.2 Gravminner  
Gjennom tiden er det innkommet svært mange gravfunn fra jernalder (500 f.Kr.-1030 e.kr.) 
fra Ås og Ski til Kulturhistorisk museum i Oslo, fra gravhauger som i dag ofte er fjernet. 
Kommunene som helhet har en stor tetthet av gravhauger og gravrøyser fra jernalder. Det er 
også påvist overpløyde gravfelt som kan vises som vekstspor i åkeren i dyrket mark, og i 
slike tilfeller kan selve graven være bevart, nedgravd i undergrunnen.  

Selv om det er kjent et høyt antall gravminner i området, har den arkeologiske registreringen 
vist at mange gravminner ikke var kjent for kulturminneforvaltningen. Det er til nå nyregistrert 
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18 gravminner fra 11 ulike lokaliteter. Av disse er 6 sikre gravminner, 6 sannsynlige 
gravminner, og 6 mulige gravminner som må undersøkes nærmere for å avgjøre om det 
sikkert dreier seg om gravminner. 

Et spennende funn ble gjort på høydedraget sør for gården Li i Ski. Her var det kjent tre 
gravhauger fra tidligere. Mens det ble søkt etter etter steinalderlokaliteter, ble det funnet 
rester etter en flatmarksgrav som er datert til folkevandringstid, 440-600 e.Kr. Den døde har 
blitt kremert og restene er nedlagt i et keramikkar. Graven hadde ikke synlig markering på 
overflaten. På høydedraget like ved lå en annen gravhaug, og et kullag herfra er datert til 
romertid, ca 240-390 e.Kr. 

Det er nyregistrert gravminner fra følgende gårder: Askjum, Lille Gryteland, Store Gryteland, 
Oppsal og Li.  

2.2.3 Dyrkningsspor  
Registreringene i 2013 og 2014 påviste over 30 dyrkingslokaliteter i dagens utmarksområder. 
En stor andel av lokalitetene stammer trolig fra dyrking i nyere tid, og flere kan direkte 
knyttes opp mot de mange husmannsplassene fra 1700- og 1800-tallet i området. Imidlertid 
kan enkelte av lokalitetene stamme fra dyrking tilbake i middelalder og jernalder. Dagens 
jordbruk er preget av store, sammenhengende flater siden vi benytter oss av motoriserte 
redskaper. Dette har ikke vært tilfellet tilbake i tid, hvor teigene både har vært mindre og ikke 
nødvendigvis har ligget tett ved hverandre.  

Det som er spesielt med dyrkningslokalitetene som ligger i dagens utmarksområder er at de 
er uberørt av moderne jordbruk. Dette gjør at forskningspotensialet er høyt, for eksempel 
gjennom uttak av ulike naturvitenskapelige prøver. Slike kan gi svar på hva som ble dyrket, 
om områdene har vært kontinuerlig i bruk som åker eller som beite- og slåttemark, om 
områdene har blitt gjødslet og i tilfelle med hva, eller om det i perioder har vært skog her i 
forhistorien. Naturvitenskapelige forskningsmetoder utvikler seg hele tiden, og slike metoder 
kan gi oss spennende ny kunnskap om tidligere tiders erverv i Follo. Tre av områdene med 
dyrkningsspor ligger tett ved gravminner fra jernalderen (Liåsen, Oppsalåsen og ved Store 
Gryteland). Disse områdene er gode eksempler på at flere av dyrkningsområdene i dagens 
utmark har vært brukt gjennom lange tidsperioder. Vi kan se for oss at det har vært dyrket 
her i flere perioder, f.eks. fram til svartedauden på 1300-tallet, hvor så områdene kan ha 
ligget brakk lenge. Slike områder har gjerne blitt utnyttet som beite- og slåttemark i perioder, 
for så å ha blitt dyrket opp igjen i forbindelse med etablering av husmannsplasser i nyere tid. 
Det er dermed trolig at flere av dyrkningslokalitene har hatt flere faser og vært i bruk over 
lang tid.  

2.2.4 Andre kulturminner  
Det ble også påvist andre kulturminnetyper i løpet av utmarksregistreringen, slik som eldre 
vegfar og hulveier, kokegroper i skog, tufter og ruiner, mange steinuttak fra nyere tid og en 
enslig kullgrop. 
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2.2.5 Funn ved maskinell søkesjakting  
Ås og Ski er utpregete jordbrukskommuner hvor det er et stort potensial for funn av 
automatisk fredete kulturminner under dyrket mark. Ved å fjerne matjorda med gravemaskin 
kan man påvise bosetnings- og aktivitetsspor som stolpehull, ildsteder og veggrøfter fra hus, 
kokegroper, eldre dyrkningslag, ardspor eller rydningsrøyser, men også produksjonssteder 
for keramikk, jern eller kull. Kulturminner under dyrket mark kan også være flatmarksgraver 
eller graver som i sin samtid har hatt en haugmarkering, men som er blitt pløyd bort i 
moderne tid. Dateringen på slike kulturminner strekker seg fra yngre steinalder og fram i 
middelalder, men med et klart tyngdepunkt i jernalder. 

Hovedtyngden av funn påvist ved maskinell sjakting består av kokegroper, men det ble også 
gjort funn av bosetningsspor, eldre veifar, ulike nedgravinger og eldre dyrkningslag med 
tilhørende rydningsrøyser under dagens dyrkamark. Flere av kokegropene ble utgravd i 
forbindelse med registreringen, og dateringene viser bruk fra bronsealder og jernalder.  

Kokegroper ble benyttet til matlaging og er en fin måte å lage mat til mange på. Man har 
gravd en grop, varmet opp steiner i bunnen med et bål, og lagt innpakket kjøtt eller fisk ned 
blant steinene etter at bålet var blitt til glør. Ved å legge på torven på toppen av gropa, ble 
kjøttet bakt mellom steinene, og resultatet ble saftig og velsmakende. Vi finner kokegroper 
både enkeltliggende, i og rundt hus, men også samlet i små eller store felt. Feltene kan ligge 
i nærheten av gravfelt, og mange vitner nok om ulike former for kultisk aktivitet knyttet til 
religion og religiøs praksis der mange mennesker er samlet. 

Den arkeologiske registreringene har pågått fra 2013 til siste halvdel av 2015. 

2.3 Vinterbro – Nygård 

2.3.1 Kulturmiljø V1, Nygårdskrysset 

Kulturmiljøet ligger nord for Nordby kirke, i den nordre enden av tettbebyggelsen på Nygård, 
før E18 går ned i dalføret mellom Nordbyåsen og Kirkerudåsen. Tettstedet og avkjørings-
rampen over E18 gir området et urbant preg, og dagens E18 deler landskapet i to. Nord for 
krysset gjenstår rester av det gamle kulturlandskapet med  slake åkrer, husmannsplasser og 
skogkledde koller.  

I dette området er det noen spor etter tidlig bosetting, noen husmannsplasser utskilt fra 
Nordbygårdene (se kulturmiljø 1, Nordbyraet  kap 2.2.1), veifar og to rydningrøyser fra nyere 
tid som kan knyttes til gårdene. I forbindelse med planarbeidet har Akershus fylkeskommune 
avdekket flere nye kulturminnelokaliteter. Dette er tre lokaliteter med bosetningsspor fra 
forhistorisk tid (automatisk fredet), to lokaliteter med dyrkingsspor med uavklart vernestatus 
og to kokegroplokaliteter som er fjernet ved utvidet registrering (forenklet dispensasjon). 

Fredrikhaldske kongeveg  
Strekningen mellom Christiania og Skyssjordet i Ås ble oppgradert til Fredrikhaldske 
kongeveg (kjøreveg) på slutten av 1700-tallet etter Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Det 
antas at vegen er et eldre vegfar fra før 1650. Vegen har i stor grad beholdt den opprinnelige 
linjeføringen til tross for flere utbedringer og vedlikehold. Fra Nordby er det opprinnelige 
vegfaret forsvunnet et stykke, før det igjen blir synlig i Gamle Kongevei ved Olasbråten vest 
for Vinterbrokrysset. Vegen var i bruk som hovedveg frem til 1870 da den nye Mossevegen 
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ble åpnet. Deler av vegen er foreslått vernet i Statens vegvesens nasjonale verneplan 
(2002). 
 
 
Husmannsplasser 
Husmannsplanene ved Olabråten er utskilt fra de tre Nordbygårdene. De SEFRAK-
registrerte bygningene på Olabråten er tidfestet til 1800-tallet, og kan knyttes til 
gårdsbosetning på stedet. Skredderstua fra 1700-tallet med tilhørende uthus er begge revet.  

Helt nord i kulturmiljøet på husmannsplassen Kveldro er det en SEFRAK-registrert bygning 
(arbeiderbolig/drengestue). Denne ble ikke gjenfunnet ved befaringen, og ser ut til å være 
revet. 
 

  
Figur 2-1. Lilla linje viser opprinnelig traseen til Kongevegen. 

Fredete kulturminner  
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A1 157892 Lokalitet Nordby. Rydningsrøyslokalitet. Lokaliteten ligger på en 
løvtrebevokst nord-syd orientert åkerholme med synlig berg ned mot 
dyrkningskant i vest. Traktorvei i nord og øst. Undervegetasjonen 
består av gress, bregner, bringebærkratt og andre busker. Lokaliteten 
består av tre rydningsrøyser – F1 – F3. som ligger langs plangrensen i 
sørøst. Det ligger flere røyser lengre sør på åkerholmen. Utstrekning, 
ca 30meter nord/syd x 30meter øst/vest. Orientering: ca 100 meter vest 

Ikke fredet 
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NR = nyregistrert. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S1 02140107015 Våningshus (Oles) Bråten, Ås. 1800-tallet, andre kvartal  
S1 02140107020 Skredderstua. Våningshus, Høysand, Ås 

(revet). Opprinnelig husmannsplass. 
1700-tallet  

S1 02140107021 Uthuset til skredderstua, Høysand, Ås 
(revet). Opprinnelig husmannsplass. 

1800-tallet  

S1 02140107023 Bolighus, Bråten, Solheim, Ås (revet). Ingen informasjon  
S1 02140107022 Uthus, Bråten, Solheim, Ås. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S2 02140106011 Kveldro, Nordby Vestre. 

Arbeiderbolig/drengestue (revet). 
1800-tallet, tredje kvartal  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK-registeret. 

 
 
 

for Nygårdskrysset, ca 290 meter sør for R157890. F1: utstrekning, 6m 
øst-vest x 2 meter nord-syd, høyde, ca 0,4 meter. Består av stein fra 20 
– 80 cm. F2: Utstrekning, 2m øst-vest x 5 meter nord-syd, høyde, ca 
0,5 meter. Består av stein fra 0.10 – 1,5 meter. F3: Utstrekning, 6m øst-
vest x 14 meter nord-syd, høyde, ca 0,5 meter. Består av stein fra 0.10 
– 1 meter. Etterreformatorisk tid. 

A2 157890 Lokalitet Nordby. Rydningsrøyslokalitet. Rydningsrøys fra nyere tid. 
Røysa ligger rett på berg på vestsiden av en mindre nord-syd orientert 
bergkolle bevokst med noen få store gran/løvtrær. Undervegetasjonen 
består av gress og en del bringebærkratt. Bratt skjæring mot vei i nord 
og øst. Dyrket mark i sør og vest. Røysa består av blandingstein, fra 
små runde mosebelagte stein fra ca 10cm-opp til større steinblokk på 
ca 1,5meter. Høyde, ca 1,5 meter. Sørøstre hjørnet av røysa er nylig 
brukt til deponering av stein. Ca utstrekning: 19meter øst-vest, 21 meter 
nord-syd. Orientering: ca 270 meter nord-nordvest for Nygårdskrysset, 
ca 290 meter nord for R157892. Etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 

NR 191481 Dyrkingsspor. Dyrkingslag under 30-35 cm pløyejord og en 
rydningsrøys. Uviss tid. 

Ikke fredet 

NR 191400 Lokalitet Nordby Vestre. Funn av en veggrøft og tre stolpehull samt en 
kokegrop som tangerer vegg-grøften.Ved snitting så det ut som vegg-
grøften var gravd ned i kokegropen (altså at denne er eldre enn huset). 
Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 191412 Lokalitet Nordby Østre. Kokegroplokalitet. Lok 3014: En kokegrop 
undersøkt ved forenklet utgravning. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

NR 191410 Lokalitet Nordby Østre. Kokegroplokalitet. Lok 2010: To kokegroper 
undersøkt ved forenklet utgravning. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

NR 191382 Lokalitet Ris. Bosetning-aktivitetsområde. Funn av tre kokegroper, et 
dyrkningslag og et veifar. Førreformatorisk tid. Vegfar har uavklart 
vernestatus.  

Automatisk 
fredet 

NR 212180 Lokalitet Skisjordet. Bosetning-aktivitetsområde. Dyrkingslag og 
kokegrop (A3098-3099). Førreformatorisk tid / jernalder. Ligger delvis 
innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 
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Verdivurdering 
Kulturmiljø V1 Nygårdskrysset favner om deler av gårdene Nordby Vestre gnr 104, Nordby 
Østre gnr 105 og Nordby Nordre gnr 106. Dette er gårder med stor tidsdybde. Innenfor det 
definerte kulturmiljøet ligger det tre lokaliteter med automatiak fredete kulturminner 
(bosetningsspor), to rydningsrøyslokaliteter fra etterreformatorisk tid (vernestaus - ikke 
fredet) og SEFRAK-registrerte bygninger fra nyere tid.  

Ingen av kulturminnelokalitetene, verken bosetningssporene, rydningsrøysene eller de to 
gjenværende SEFRAK-registrerte bygningene, ligger i dag i intakte miljø, men «inneklemt» 
mellom næringsområder, veianlegg og boligområder. Opplevelses- og bruksverdien for disse 
kulturminnene er derfor sterkt redusert. Den gamle kongevegen har gått gjennom Olabråten, 
og er kun synlig gjennom  navnet på dagens veg, «Gamle Kongeveg». For øvrig er vegfaret 
tatt ut av sin opprinnelige sammenheng.  

Kulturmiljø V1 Nygårdskrysset er vurdert til å ha middels - stor kunnskapsverdi, liten 
opplevelsesverdi og liten bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi. 

2.3.2 Kulturmiljø V2, Vinterbro A-området                                           
Kulturmiljøet ligger på en skogskledd og kuppert kolle omkranset av nyere veganlegg og 
næringsområde i sør, og omfatter bebyggelse fra Nøstvet (107/1) og Nordby vestre (104/1). I 
Vinterdalen, som er en del av Nøstvet, er en husmannsplass som ligger på en liten åpen 
glenne  med jordbruksland. Plassen er fraflyttet, men bygningene står fortsatt. Det antas at 
også Blilit opprinnelig har vært en husmannsplass under Nordby vestre. Bare stua gjenstår, i 
svært dårlig stand.  

   
Figur 2-2. Bygningene knyttet til husmannsplassene innenfor kulturmiljøet. 
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Figur 2-3. Oversikt kjente kulturminner i området. Rødt symbol viser registrerte automatisk fredete kulturminner, 
grått symbol viser kulturminnelokaliteter med uavklart vernestatus. Rød trekant viser SEFRAK-registrerte 
bygninger fra før 1850, og disse er meldepliktige etter kml § 25. Kilde: Riksantikvaren 
https://askeladden.ra.no/askeladden/. 

Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det flere automatisk fredete steinaldersboplasser, 
fornminnelokaliteter med uavklart vernestaus og kulturminner fra nyere tid. Noen av 
boplassene fra steinalder er utgravd/delvis utgravd i forbindelse med tidligere planarbeid i 
området. 

I løpet av 2014 har Akershus fylkeskommune kontrollregistrert steinalderslokalitetene i 
området, og oppdatert beskrivelser og vernastatus for noen av lokalitetene. I forbindelse med 
fylkeskommunen sin gjennomgang ble det påvist ytterligere en stienalderslokalitet. 
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Figur 2-4. Kjente kulturminneverdier. Vinterbro A-området. Kilde: Riksantikvaren 
https://askeladden.ra.no/askeladden/. 
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Figur 2-5. Oversikt boplasser Vinterbro- og Nøstvetområdet med strandlinje 65 m.o.h. Kilde: Varia 52, 2001. 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 42 
 

Fredete kulturminner 
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A3 12146 Vinterbru JB. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 4 
prøvestikk, 3 med i alt 6 stk. flint, noen brent og 2 stk. bergkrystall. 
Skjørbrent stein i alle stikk. Aks.nr. 89/260. Dispensert eller delvis 
tapt/tapt. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

A4 21301 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Prøvestikkene 
viste ingen tegn til arkeologisk relevant vertikal stratigrafi. 
Undergrunnen består av ca 5-10cm tykt godt utviklet gresstorv. Under 
den er det usortert grov sand og fin grus. Flintavslaget ble funnet i 
grusen ca 25cm dypere enn markoverflaten. En kan derfor regne med 
at det funnførende laget på boplassen er mellom 25 og 40cm tykt. 

Automatisk 
fredet 

A5 76265 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Prøvestikket 
viste at det ikke er noen arkeologisk relevant vertikal stratigrafi på 
boplass nr 1. Øverst i stikket var det et ca 5cm tykt torvlag som ble 
etterfulgt av et ca 7cm tykt lag med grå utvasket sand/grus. I bunnen 
var det rødbrun anriket grov sand og fin grus. Undergrunnen kan mao 
best beskrives som typisk podsol. Det ble ikke funnet skjørbrent stein 
eller trekull i prøvestikket, men bare et flintavslag ca 10cm under 
markoverflaten. Boplassen syntes derfor ikke å være særlig funnrik selv 
om man ikke kan utelukke at at det finns mer funnrike områder andre 
steder på boplassen. Ved planlegging av eventuell utgraving bør man 
derfor forutsette at hele flaten er funnførende, og at tykkelsen på det 
funnførende laget er et sted mellom 20-40cm, målt fra dagens 
markoverflate. 

Automatisk 
fredet 

A6 21302 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Ingen av 
prøvestikkene inneholdt trekull eller skjørbrent stein. De funnførende 
stikkene ligger i hver sin ende av flaten. Det er derfor stor sannsynlighet 
for at hele boplassflaten  er mer eller mindre artefaktførende. 
Prøvestikkene ga ingen indikasjon på arkeologisk relevant vertikal 
stratigrafi. Undergrunnen består av rødbrun sand/grus som dekkes av 
et varierende tykt lag med torv. Flintavslagene som ble funnet lå godt 
under torva, dvs et stykke ned i grusen under. Det funnførende laget er 
derfor antagelig et sted mellom 30 og 40cm tykt, målt fra 
markoverflaten. Utgravd 1997. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

A7 22638 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. I alt 5 
prøvestikk med funn, to i søkket og 3 på flaten. De 2 i søkket (st.1 og 
2)inneholdt et forholdsvis tykt utvaskningslag med grå silt hhv.15 0g 
10cm over rødbrunt anrikningslag. I st.2 en god del stein, i st.1 lite stein. 
I st.3,4 og 5, nesten ikke utvaskningslag. Rødbrun sand. Det ble gjort 
følgende funn: St.1: 4 avslag, 1 flekkefragment av flint,7 chert avslag, 5 
kvarts avslag, 2 bergkrystall avslag,3 kvartsitt avslag 1 bergart avslag, 1 
kokstein. St.2: 4 flint avslag, 2 chert avslag,1 kvarts avslag. St.3: 1 flint 
avslag, St.4: 1 flint avslag. St.5: 2 flint avslag, 1 chert avslag. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

A8 76264 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Det ble ikke 
gjort funn v/reg 1995, men spor etter flere gamle prøvestikk og 
rødmerking på trærne fra reg 1989 viser at det her er registrert en 
steinalderboplass. Gravd prøverute i 1997. 

Automatisk 
fredet 

A9 12280 Vinterbru JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 4 
prøvestikk; 2 med ialt 3 stk. flint og noe skjørbrent stein. 1 stikk med 
bare skjørbrent stein. Aks.nr. 89/273. 

Automatisk 
fredet 

A10 79034 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Beskrivelse 
mangler i Askeladden. 

Automatisk 
fredet 

A11 51216 Vinterbru JB-V24, JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 
2 prøvestikk, 1 med 14 stk. flint, noen brent. Begge stikk med skjørbrent 

Automatisk 
fredet 
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stein. Aks.nr.89/265.   2 prøvestikk med 1 stk brent flint. Begge 
prøvestikk med skjørbrent stein. Aks.nr 89/264. 

A12 41511 Vinterbru JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 2 
prøvestikk, 2 stk. flint, ikke skjørbrent stein. Aksnr. 89/266.   

Automatisk 
fredet 

A13 21621 Vinterbru JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 1 stykke 
flint funnet på skogsveien. I 1 av 2 prøvestikk ble det funnet 4 stk. flint. 
Begge inneholdt skjørbrent stein. Aks.nr.89/263. 

Automatisk 
fredet 

A14 80078 Vinterbru JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 3 
prøvestikk, 2 med i alt 4 stk. flint, noe brent, 1 mikroflekke fragment og 
skjørbrent stein. Aks.nr.89/262.   

Automatisk 
fredet 

A15 51240 Vinterbru JB-. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 2 stykker 
flint funnet i veien, 1 prøvestikk med 3 stk. flint og skjørbrent stein. 
Aks.nr. 89/269. 

Automatisk 
fredet 

A16 11422 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Registreringen 
i 1995 ga ikke sikre holdepunkter for å si at hele flaten er 
artefaktførende. Av 3 prøvestikk tatt inne på flaten var 2 funnførende, 
(flintavslag). Avstanden mellom stikkene er imidlertid så beskjeden, at 
det er klokest å avvente resultatet fra en event prøvegraving, før man 
gjør en endelig vurdering av dette forholdet. Løsmassene i 
undergrunnen på lok 11 er stedvis preget av kraftig podsollering. Øverst 
er det et noe varierende tykt torvlag. Deretter følger et opp til 10-15cm 
tykt lag som består av fin grå utvasket sand. Under den følger anriket 
rødbrun sand og fin grus. Det ble ikke funnet antydning til kulturlag i 
prøvestikkene. Artefaktene (flintavslag) lå i den grå fine sanden 
(utvaskingslaget), noe som gir en indikasjon på at det funnførende laget 
på boplassen neppe overstiger en tykkelse på 30-40cm, målt fra 
overflaten. Gravd prøverute i 1997.    

Fjernet (Aut. 
fredet) 

A17 31218 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Mengden funn 
i de to stikkene er beskjeden og betyr antagelig at boplassen ikke er 
særlig funnrik. Prøvestikkene viste at undergrunnen på stedet består av 
sand/fingrusholdig jord. Artefaktfunnene ble gjort i nivåer som antyder 
at det funnførende laget på boplassen ikke er særlig funnrik. 

Automatisk 
fredet 

A18 32517 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 1 prøvestikk 
inneholdt 1 ganske lite flintavslag, ytterligere 3-4 stikk på samme sted 
var negative.  I V-kant av N-hellende flate. Mose, litt blåbærlyng. 
Funnførende stikk tatt under stor eik. Forholdsvis tett granskog, noe 
bjørk. Rødbrun silt. 

Automatisk 
fredet 

A19 62173 Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder.  Lok 9 ligger på en 
NNV-vendt løsmasseflate som skråner fra S mot NNV. Høyden over 
havet er 89-92 m. boplassflaten avgrenses klart topografisk av 
bergknauser i Ø og V. Mot NNV avsluttes flaten av markant fall i 
terrenget, mens avgrensningen mot S er uklar, selv om overflaten etter 
hvert blir mer småkupert. Arealet som i felt ble definert som boplass 
måler ca 27 m NNV-SSØ og 14 m SV-NØ, og utgjør derved et areal på 
ca. 375-380 kvadratmeter. Innenfor dette arealet ble det ikke funnet 
spor av kulturlag i prøvestikkene. Undergrunnen karakteriseres best 
som podsoll. Av 3 prøvestikk tatt inne på boplassflaten ble det gjort funn 
av flintavslag i to. De funnførende prøvestikkene har god spredning på 
flaten, de antyder derfor at store deler av den kan inneholde 
steinartefakter. det ble ikke funnet trekull eller skjørbrent stein i 
prøvestikkene. Boplassen ble utgravd i 1997 (Vinterbroprosjektet 
v/Lasse Jaksland).  

Fjernet (Aut. 
fredet) 

A20 42505 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder.  I N-vendt 
søkk, ca 15m bredt. bevokst med gran,furu,gress,mose og bregner. 
Rødbrun silt. 

Uavklart 

A21 31220 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Prøvestikkene 
var funntomme og gir derfor ikke holdepunkt for å si at her er en 
steinalderboplass. Den typiske beliggenheten og flatens karakteristiske 

Fjernet (Aut. 
fredet) 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/  
 

Nyere tids kulturminner 
 

Kart 
ref 

SEFRAK ID KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S3 02140107024 Bilitt, Ås. Enebolig. 1800-tallet, tredje kvartal  
S4 02140102014 Vinterdalen, Nøstvet, Ås. Uthusvegg. 1900-tallet andre kvartal  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK-registeret. 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø V2 Vinterbro A-området favner om deler av gårdene Nordby gnr 104 og Nøstvet 
gnr 107. Dette er svært gamle gårder med stor tidsdybde. Innenfor det definerte kulturmiljøet 
ligger det automatisk fredete steinaldersboplasser, fornminnelokaliteter med uavklart 
vernestaus og kulturminner fra nyere tid, som samlet utgjør et verdifullt kulturmiljø.  

Ingen av de automatisk fredete lokalitetene, eller de SEFRAK-registrerte bygningene, ligger i 
dag i intakte miljø, men «inneklemt» mellom næringsområder og veganlegg. Opplevelses- og 
bruksverdien for disse kulturminnene er derfor sterkt redusert. Kunnskapsverdien for de 
automatisk fredete kulturminnene er likevel vurdert som stor. Gjennom eventuelle 
utgravinger kan kunnskapsverdien sikres. Noen av boplassene er tidligere utgravd/ fjernet.  

I Vinterdalen er den gamle husmannsplassen fra tidlig 1900-tall fraflyttet og nedlagt, men 
både våningshus og uthus står inntakte. Bilit, som trolig er en gjenværende husmannstue,  
står i dag til nedfalls. Bygningene er påvirket av virksomheten knyttet til Franzefoss Pukkverk 
og eksisterende E18.  

De viktigste kulturhistoriske verdiene i Vinterbro-området er knyttet til den store samlingen 
fornminnelokaliteter (hovedsakelig boplasser og aktivitetsområder fra steinalder) på sørsiden 
av Nessetveien, i nordvestre hellinga av Furukollen (Vinterbro B-området, jf fig.1b). 

utseende gjør det imidlertid sannsynlig. Rødmerking på trærne 
(merkemetoder for lokaliteter under reg 1989) viser da også at denne 
lokaliteten ble registrert som steinalderlok i 1989. Også på denne 
boplassen består undergrunnen av podsollert sand/fin grus. Øverst er et 
varierende tykt torvlag. Under dette følger grå utvasket fin sand som 
etterfølges av rødbrun til orange anriket sand og fin grus. Ikke 
antydning til kulturlag i prøvestikkene. De innholdt heller ikke trekull 
og/eller skjørbrent stein. 

A22 31219 Nordby. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Løsmassene 
er preget av tildels kraftig podsollering. Øverst er et varierende tykt 
torvlag som avløses av et lag med grå fin sand (utvaskingslag). Nederst 
i prøvestikkene er det rødbrun til orange sand og fin grus. Det ble ikke 
funnet antydning til kulturlag i prøvestikkene. De inneholdt heller ikke 
trekull og eller skjørbrent stein, bare flintavslag. Disse ble funnet i det 
grå utvaskingslaget og i toppen av det rødbrune anrikingslaget. 
Tykkelsen på det funnførende laget overstiger derfor neppe 30-40cm, 
målt fra dagens overflate. Boplassen ble utgravd i 1997 
(Vinterbroprosjektet v/Lasse Jaksland). 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

NR 180136 Bosetning-aktivitetsområde. Funn av flint i ett prøvestikk. Eldre 
steinalder.  

Automatisk 
fredet 
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Kulturmiljøet viser sammenhengen mellom steinalderboplasser, og hvordan disse forholder 
seg til strandlinjen i steinalder. Samlet viser kulturminnene til stor tidsdybde og lang 
kontinuitet.  

Kulturmiljø V2 Vinterbro A-området er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels 
opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels til stor verdi. 

2.3.3 Kulturmiljø V3, Høyungen                                              

Høyungsletta ligger i bunnen av dalen mellom Flyflauåsen og Midtskogen mellom 
skogkledde åser og med veganlegg i dalbunnen.  

Kulturmiljøet omfatter eiendommen Høyungen under Nøstveit gnr 107/2. Her er, i tillegg til de 
SEFRAK-registrerte bygningene på Høyungen, lokalisert en steinalderboplass, et nyere 
oppkonstruert sporvognsmiljø og restene etter den gamle Mosseveitraseen.   

Sporveismiljø 
I en del av vegfaret til den gamle Mosseveien ligger et tilflyttet sporveismiljø bestående av en 
elektrisk skinnegang trolig etablert i årene 1975-1999. Innenfor miljøet ligger Slemdal stasjon 
åpnet i 1889 og gamle Stortorget stasjon (trikkestasjonshus) oppført omtrent på samme tid. 
Begge bygningene er laftet og oppført i hhv. dragestil og sveitserstil.  

Innenfor sporveismiljøet er det også en tilflyttet Narvesenkiosk, et venteskur fra 
Ekebergbanen og et venterom, m.m. 

 
Figur 2-6. Åpningen av Slemdal stasjon på Holmenkollbanen i 1898.  Kilde: Lokalhistoriske bildebaser i Oslo. 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 46 
 

   
Figur 2-7. Slemdal stasjon på Holmenkollbanen er satt opp igjen innenfor det tilflyttede sporveismiljøet. 

   

   
Figur 2-8. Tilflyttet venterom og Narvesenkiosk.  

 
Gamle Mossevei 
Med «Liabrochausseen» startet den moderne veibyggingen i Norge. Anleggsarbeidet 
begynte i Kristiania i 1848, og strekningen gjennom Oppegård ble bygget i 1857-60. Siste 
etappe frem til Korsegården i Ås sto ferdig i 1870. Mosseveien erstattet Den Fredrikshaldske 
Hovedvei som hovedfartsåre til Sverige og kontinentet. Den tidligere hovedveien hadde 
mange bratte stigninger, og man ønsket en vei som var lettere framkommelig og mer 
tilrettelagt for tidens hestetransport. Den nye Mosseveien fikk derfor en slakere trasé, som 
bølget seg horisontalt gjennom landskapet. Veien ble belagt med brosten, og under dagens 
asfalt er brostensleggingen trolig bevart. 

I dag ligger  Fv 156 i samme trasé et stykke frem til avkjøringen til Fritidsparken der det 
gamle veiløpet går over i en tilflyttet jernbanetrasé.  
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Figur 2-9. Tilflyttet elektrisk skinnegang i traseen for Gamle Mosseveien.  

 

 
Figur 2-10. Grønn stiplet linje viser trase for Gamle Mossevei. 
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Høyungen 
Bruket Høyungen, en husmannsplass under Nøstvet gnr 107, ligger like nord for 
parkeringsanlegget til Fritidsparken. På plassen står det et bolighus/verksted og et framhus 
(husflidutsalg i dag), samt et uthus. Det er ikke opplysninger om alder på bygningene. 
 

   
Figur 2-11. Bygningsmiljøet i tunet på Høyungen, i dag husflidutsalg og verksted. 

 

Fredete kulturminner 

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 
 
Nyere tids kulturminner  

Kart 
ref 

SEFRAK ID KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S5 02140102017 Stasjonsbygning (NSB o.a.), Nøstvet, 
Fritidsparken, Ås. Tidligere Slemdal 
stasjon. Nåværende funksjon – Hus for 
andre allmenne kulturformål, se merknad i 
SEFRAK. Offentlig institusjon, se merknad. 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S5 
 

02140102015 Trikkestasjonshus (NSB o.a.), Nøstvet, 
Fritidsparken, Ås. Tidligere Stortorget 
stasjon. Nåværende funksjon – Hus for 
andre allmenne kulturformål, se merknad i 
SEFRAK. Offentlig institusjon, se merknad. 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S5 02140102016 Narvesenkiosk, Nøstvet. Fritidsparken, Ås. 
Nåværende funksjon – Hus for andre 
allmenne kulturformål, se merknad i 
SEFRAK. Offentlig institusjon, se merknad. 

Ingen informasjon  

S6 02140102011 Bolighus/husflidutsalg, Nøstvet, Høyungen, 
Ås. 

Ingen informasjon  

S6 02140102012 Bolighus/verksted, Nøstvet, Høyungen, Ås. Ingen informasjon  
 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
 

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A23 114221 Lokalitet Vikingland. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. 
Beskrivelse mangler i Askeladden. 

Automatisk 
fredet 
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Verdivurdering 
Kulturmiljø V3 Høyungen favner om deler av bruket Høyungen, gnr 107/2. Bruket ligger 
under matrikkelgården Nøstvet. Dette er en gård med stor tidsdybde. Innenfor det definerte 
kulturmiljøet på Høyungen ligger det en automatisk fredete boplass fra steinalder. 

I gårdstunet på Høyungen er det to SEFRAK-registrert bygninger. Dette er to bolighus, i dag 
brukt som husflidsutsalg og verksted.  

I det tilførte sporveismiljøet på Høyungsletta står det tre SEFRAK-registrerte bygninger. 
Dette er en Narvesenkiosk uten informasjon om alder, samt en stasjonsbygning og et 
trikkestasjonshus fra siste del av 1800-tallet. I tillegg er det tilført trikkespor med elektriske 
overløpere og belysning, perronger og belegningsstein. Kulturminnene er hver for seg 
inntakte og godt vedlikeholdt, men utgjør et kunstig tilflyttet miljø (museum) som ikke 
opprinnelig har hørt hjemme i dette området.  

Sporet er lagt i veifaret  til Gamle Mossevei, og sammen med Fv 156 viser dette traseen. For 
øvrig anses Gamle Mossevei å være lite lesbar i dette området i dag. 

Kulturminnene har stor tidsdybde, og er er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi. Verdien blir 
redusert på grunn av nærheten til veganlegg og parkeringplassen til fritidsparken. 
Kulturminnene fra nyere tid ligger ikke lenger i sin opprinnelige sammenheng.  

Kulturmiljø V3 Høyungen er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, liten til middels 
opplevelsesverdi og liten til middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi. 

2.3.4 Kulturmiljø V4, Nøstvet     

Gården Nøstvedt er kjent for å være særdeles rik på funn fra steinbrukende tid. 
Nøstvetboplassen id 41534 (som har gitt navn til fase 3 i eldre steinalder på Østlandet) ligger 
ca. 1 km i luftlinje sørvest for planområdet. Det er også registrert tallrike lokaliteter på 
tilstøtende gårder i sør, Nordby gnr 104 og Kirkerud gnr 115. Flere av lokalitetene er 
undersøkt av Kulturhistorisk Museum, bl.a. noen av Vinterbrolokalitetene (KM2 Vinterbro A). 

Kulturmiljøet ligger langs en bratt og kuppert skogkledd åskam fra Lauvåsen i nord via 
Fålefloråsen til Flyflauåsen, og omfatter to steinalderboplasser og en bygdeborg fra 
jernalder. Alle kulturminnelokalitetene er automatisk fredet.  
                                                                              
Fredete kulturminner  

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A24 89248 Nøstvet. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Boplassen 
ligger på en sørvestvendt hellende flate, ca 15 m i ø-v retning og 35 m 
i n-s retning, ca 80-85 moh. Flaten overskjæres av en skogsvei i øst. 
Den avgrenses i vest av en bratt helling og stup, av brattere og kuppert 
skråning i sør og av berg og kuppert skrånende terreng i øst. I nord er 
flaten uklart avgrensa, men den smalner og blir mer kuppert og 
steinete. Det ble gravd 13 prøvestikk hvorav 5 var positive. Det ble 
funnet fragmenter og avslag av flint, en knakkestein, og en slått 
bergkrystall, et bergartsavslag og en knakkestein. lokaliteten er ca 500 
kvadratmeter.     

Automatisk 
fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Det er ikke kjente nyere tids kulturminner innenfor kulturmiljøet.  

Verdivurdering 
Kulturmiljø V4 Nøstvet favner om deler av gården Nøstvet, gnr 107. Dette er en gård med 
stor tidsdybde. Det ligger viktige kulturhistoriske miljø, som boplasser fra eldre steinalder og 
bygdeborgen fra jernalder, innefor kulturmiljøet. Innenfor det definerte kulturmiljøet er det 
ikke registrert kulturminner fra nyere tid. Kulturmiljøet er påvirket både visuelt og i form av 
støy av pukkverksdrift, næringsområder og veganlegg.  

Kulturmiljø V4 Nøstvet er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels til stor 
opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels til stor verdi.       

A25 100418 Nøstvet. Bosetning-aktivitetsområde. Boplass steinalder. Boplass fra 
eldre steinalder. I seks prøvestikk ble det til sammen funnet åtte 
flintavslag, 12 flintfragmenter og ett kvartsfragment.                                       

Automatisk 
fredet 

A26 58409 Fålersloråsen østre. Forsvarsanlegg. Bygdeborg fra jernalder. Åsen 
faller bratt av mot V og delvis i Ø. I N, NØ og S er hellingen slakere og 
her er borgen befestet med murer. S-muren begynner i borgens SV-
hjørne ved en stor stein og kan følges Ø-NØ-over i en lengde av ca 
38m der det er en åpning i muren (br ca 2m). Fra åpningens Ø-side 
går en mindre mur ut og nedover til foten av borgen, l ca 9m. Fra 
åpningen fortsetter muren NØ-over i en lengde av ca 14m der den 
stanser ved et bratt stup. Ca 6m NØ for åpningen og innen borgplatået 
finnes to steinansamlinger som kan være rester av forsterkningsmur til 
en åpning. S-muren er i hele sin utstrekning kraftig bygget med 
mellomstor bruddstein og lett å følge hele veien. Den er også sterkt 
utrast. I en avstand av ca 90m og N-over fra S-murens Ø-ende er 
berget stupbratt og behovet for mur er ikke til stede. Deretter er berget 
igjen slakt og N-muren begynner her. Muren går i NNV-lig retning rundt 
bergets NØ-ende og kan følges i en avstand av ca 30m der den 
stopper i en Ø-V-løpende bred forsenkning. Denne forsenkningen 
deler berget i to. Det er svake spor til fortsettelse av muren på knausen 
N for forsenkningen. Hovedmuren må alikevel ansees å fortsette på 
samme side som NØ-muren. Ca 17m S for denne og høyere i 
terrenget begynner en ny mur på kanten av berget. Denne kan følges 
V-over i en lengde av ca 40m der den stanser ved den brede Ø-V-
løpende forsenkningen. Denne muren er i hele sin utstrekning kraftig 
bygget og i V-enden finnes ekstra mye stein. Her ender muren i en 
rund steinsamling som minner mye om en gravrøys, d 9m, h 0,5m. 
Murens br 2-6m, h 0,3-1,5m. Ca 45m SSV for S-muren og på samme 
bergrygg som borgen finnes på bergets SV-ende ved den bratte 
bergveggen en vaktpoststilling eller skytterstilling som består av en 
oppreist stor og flat stein som står i en bergsprekk og med 
oppmuringer på hver side av steinen. Det er vanskelig å tenke seg 
denne forekomsten som en skytterstilling da den ligger så høyt, men 
det finnes 3 sikre skytterstillinger i samme område og de ligger alle i en 
rekke fra V mot Ø. Det indre borgområdet er småkupert, bevokst med 
gran, furu og gras. Mellom småknausene er det enkelte fuktige 
områder som kan ha tjent som vannreservoar. Gårdens eier 1973, 
Fred H. Juul tenkte at mursperringene  i N kunne vært benytte benyttet 
i forbindelse med elgjakt. Elgen pleier å foreta "omgående bevegelser" 
og søke opp mot toppen av åser. I dalen på åsens N-side ligger en del 
utraste blokker. 

Automatisk 
fredet 
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Figur 2-12.Temakart kulturminner og kulturmiljø for plan- og influensområdet i Ås kommune. 
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2.4 Nygård – kommunegrensa 
2.4.1 Kulturmiljø 1, Nordbyraet                                                                                             

Fra Nordbyåsen/Vardåsen i nord til Sundbybakkene i sør ligger det en bred morenerygg (ra) 
som et høydedrag i terrenget, med slake lier ned mot vest og øst. Moreneryggen er 
karakterisert av et mangfold av kulturminner, representert ved de store og sammenhengende 
jordbruksområdene med tydelige spor fra tidlig bosetting, markerte gårdsanlegg med 
husmannsplasser, gamle ferdselsveger fra flere epoker og steingjerder med kirkestedet som 
tyngdepunkt i området. Kulturminnene kan i stor grad oppleves i sin opprinnelige 
sammenheng. Kulturmiljøet ligger i influensområdet til tiltaket. 

Langs høydedraget fra Nordbyåsen i nord til Sundbybakkene i sør ligger tre gårder med navn 
på “by” (gård): Nordby, Melby og Sundby. Alle tre er deler av urgården Ris. Nordby dannet 
nordparten av eiendommen, fraskilt fra Ris i allerede i forhistorisk tid. I sagatiden ble gården 
delt i tre; Nordre, Vestre og Østre Nordby. Av de tre gravfeltene på Nordbyraet (Nordby, Ris-
Melby og Sundby) ligger Nordbyfeltet lengst sør i Sameia, på sørhellingen av Nordbyåsen.  

   

Figur 2-13. Nordbyraet, den gamle kongevegen og Nordby kirke. 

At kirken ble reist i dette området, kan tyde på at gården Nordby har hatt et helligsted, 
tilsvarende urgården Sander i Ski der kristen kirke i sin tid ble oppført. Den gamle 
bygdevegen fra vest gjør en sving oppom tunet på Nordre Nordby (gnr 106), noe som 
indikerer at dette tunet kan være det eldste.  

Nordby kirke 
Nordby kirke som ligger på Østre Nordbys grunn var trolig en opprinnelig gårdskirke. Her har 
det vært kirkested fra middelalderen, på stedet der sentrale gamle veger møttes. Nåværende 
kirke er en laftet langkirke fra 1827. Nordby var annekskirke under Ås kirke etter 
reformasjonen. 

Gårder/husmannsplasser 
De tre Nordbygårdene, Nordre, Østre og Vestre er utskilt fra Ris i forhistorisk tid. Ris gård var 
skysstasjon langs Kongevegen (1710-1840). Hovedbygningen er fra 1870-tallet. Skyssjordet 
ble utskilt som bruk fra Ris i 1841, og Østenga er en av syv husmannsplasser under Melby 
(1800-tallet). Dagens bebyggelse er i hovedsak bygd fra begynnelsen av 1800-tallet og 
fremover i tid. 
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Figur 2-14. Den gamle kongevegen over Nordbyraet. 

Gamle vegfar 
Strekningen mellom Christiania og Skyssjordet i Ås ble oppgradert til Fredrikhaldske 
kongeveg (kjøreveg) på slutten av 1700-tallet etter Kaptein Døderleins vegplan fra 1762. Det 
antas at vegen er et eldre vegfar fra før 1650. Vegen har i stor grad beholdt den opprinnelige 
linjeføringen til tross for flere utbedringer og vedlikehold. Vegen går i relativ rett linje i nord – 
sørlig retning, langs Nordbyraet i et frodig og variert kulturlandskap der den passerer to 
kirker, flere storgårder, gravfelt og gravhauger. Kongevegen er omkranset av steinmurer og 
en askeallé. Vegen var i bruk som hovedveg frem til 1870 da den nye Mossevegen ble 
åpnet. Deler av vegen er foreslått vernet i Statens vegvesens nasjonale verneplan (2002). 

Øst-vestgående vegfar fra Ski via Nordby kirke til Nesset (Askehaugbakken) er eldre enn 
1650.  

Forsvarsminner 
Høydedraget sørover til Skyssjordet var stor ekserserplass fra 1760 til 1866.  
Telthus for lagring av militært beredskapsutstyr ved Ris gård ble bygget for Nordre Folloske 
Infanterikompani i 1770.  
 
 
Fredete kulturminner  

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A1 85147 Kirkested fra middelalderen – Nordby kirkested. Listeført kirke. 
1800-tallet, andre kvartal. Fjernet kirkebygg fra middelalder. 
Mddelalderkirkegård. 

Fredet (ulike 
vernetyper) 

A2 31527 Gravfelt. Feltet består av ca 25 rundrøyser, 1 steinsetning, 1 
skipssetning og 1 skålgropstein. 

Automatisk 
fredet 

A3 101274 Bosetnings- aktivitetsområde. Lokaliteten består av fire kokegroper 
funnet innenfor et område på ca. 15 m x 8 m. Eldre jernalder. 

Automatisk 
fredet 

A4 79780 Gravminne. Kjempehaugen. Klart markert, jord- og steinblandet 
rundhaug. 

Automatisk 
fredet 

A5 31528 Gravfelt. 1: Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Urørt. D 
10m, h 1,2m. 2: Klart markert rundhaug. Urørt D 10m, h ca 1m. 

Automatisk 
fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S1 02140106025 106 Nordby 
Nordre 

Bolighus ''Annestua'' Ingen informasjon  

S2 02140106019 106 Nordby 
Nordre 

Stabbur 1800-tallet  

A6 117378 Bosetnings- aktivitetsområde.  Feltet består av to aktivitetsområder, 
det ene er har en datering fra jernalder, og består av typiske 
strukturer som stolpehull (37 stk.), kokegroper (3 stk.) og 
nedgravninger(28 stk.). Omtrent 20 meter sør for dette 
aktivitetsområdet ligger det et dyrkingslag og en åkerrein som ble 
datert til senneolittikum (yngre steinalder) og yngre bronsealder. 
Lokaliteten strekker seg langs sørøstsiden av Kongevegen, sørøst 
for gårdsbygningene på Nordby vestre. 

Automatisk 
fredet 

A7 118205 Bosetnings- aktivitetsområde. Nedgraving fra senneolittikum (yngre 
steinalder). 

Automatisk 
fredet 

A8 49530 Funnsted. Gjenstandsfunn fra steinalder. 2 skafthullsøkser. Uavklart 
A9 79783 Funnsted. Gravfunn fra vikingtid. Uavklart 
A10 19479 Annen arkeologisk lokalitet. Haugformasjonen ligger klassisk til på 

toppen av morenen. Haugen er dårlig markert, uregelmessig, men 
lett synlig. Den er 9m vid og 1,1m høy. 

Uavklart 

A11 58422 Annen arkeologisk lokalitet. Lokaliteten består av minst 9 hustufter. 
Samtlige er uklart markerte og ingen kan følges i hele sin 
utstrekning. 

Automatisk 
fredet 

A12 10009 Røysfelt.  Røysa er sirkulær, avflatet, torvdekket og delvis ødelagt. Uavklart 
A13 41543 Gravfelt fra jernalder. 1: Praktfull, klart markert jord- og steinblandet 

rundhaug. D 16m, h 1-1,5m. 2: Jord- og steinblandet rundhaug. D 
15m, h 1,10m. 

Automatisk 
fredet 

A14 19837 Annen arkeologisk lokalitet. 2 gravrøyser beliggende på toppen av 
N-S orientert morenehaug. 

Automatisk 
fredet 

A15 61782 Gravfelt Øvre Haugenga. Feltet består av 8 rundhauger fra 
jernalder. Samtlige er klart markerte, jord- og steinblandet, 
gressbevokste og samtlige ser ut til å være urørte. 

Automatisk 
fredet 

A16 61783 Bergkunst, Melleby. Består av minst 15 runde skålgroper. Samtlige 
finnes på en stor kampestein og gropene finnes på dens SØ-side, 
oppe på toppen og nedover på siden. Ligger på høyden av 
Nordbyraet. Tidligere dyrket mark. Utsikt hindret av skog. 

Automatisk 
fredet 

A17 19854 Annen arkeologisk lokalitet. 2 steingjerder. I grensen mellom 
Østenga og Skyssjordet går det i Ø-V retning fra Langli, 
gnr/bnr.100/8, et godt markert og lett synlig steingjerde. Parallelt 
med steingjerdet og 2-3m N for dette går det fra toppen av morenen 
og ned til midten av skråningen nok et steingjerde. Fegate (geil)? 

Uavklart 

A18 31529 Gravminne fra jernalder. Klart markert, jord- og steinblandet 
rundhaug. Stort eiketre i toppen. Urørt. D 12m, h 1,6-1,7m. 

Automatisk 
fredet. (Disp. 
søkn. avslått 
01/01562) 

A19 51245 Funnsted for C1023 Bronsekjele, yngre jernalder. Uavklart 
NR 115055 Funnsted.  Flintøksen er en tykknakket, tynnbladet øks som tilhører 

stridsøkskulutrens typer, ca 2700 - 2350 f. Kr.  
Ikke fredet 

NR 49536 Gjerde / innhegning.  Uavklart 
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S2 02140106018 106 Nordby 
Nordre 

Våningshus 1800-tallet  

S2 02140106020 106 Nordby 
Nordre 

Ruin etter låve 1800-tallet  

S2 02140106015 105 Nordby 
Østre 

Stabbur 1800-tallet  

S2 02140106017 105 Nordby 
Østre 

Våningshus 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S2 02140106016 105 Nordby 
Østre 

Bryggerhus 1800-tallet. Utgått 
annen grunn 

 

S3 02140106014 105 Nordby 
Østre 

Stabbur 1800-tallet  

S4 02140106024 104 Nordby 
Vestre 

Iskjeller 1800-tallet  

S4 02140106022 104 Nordby 
Vestre 

Bryggerhus 1800-tallet  

S4 02140106021 104 Nordby 
Vestre 

Våningshus 1800 tallet, første 
kvartal 

 

S4 02140106023 104 Nordby 
Vestre 

Stabbur 1800 tallet, første 
kvartal 

 

S5 02140106002 101 Ris Stabbur 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S5 02140106003 101 Ris Låvebygning 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S5 02140106001 101 Ris Hovedbygning 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S5 02140106004 101 Ris Verksted 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S6 02140106005 101 Ris Telthus på Ris, Kongevegen 1700-tallet, tredje 
kvartal 

 

S7 02140106036 101 Ris Mjølkebu, Skyssjordet Ingen informasjon  
S7 02140106037 101 Ris Stabbur, Skyssjordet 1900-tallet  
S7 02140106034 101 Ris Hovedbygning, Skyssjordet Ingen informasjon  
S7 02140106035 101 Ris Låve, Skyssjordet Ingen informasjon  
S8 02140106038 101 Ris Grisehus, Skyssjordet 1900-tallet  
S8 02140106039 101 Ris Vognskjul, Skyssjordet Ingen informasjon  
S9 02140106043 100 Melby Bolighus for leid 

arbeidskraft, Østenga 
Ingen informasjon  

S9 02140106042 100 Melby Hovedbygning, Østenga Ingen informasjon  
 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 1 Nordbyraet favner om deler av gårdene Nordby Nordre gnr 106, Nordby Østre 
gnr 105, Nordby Vestre gnr 104, Ris gnr 101 og Melby gnr 100. Dette er gårder med stor 
tidsdybde. Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det en rekke fredete kulturminner, 
kirkested fra middelalderen, listeført kirke og kulturminner fra nyere tid.  

I området rundt Nordby kirke, og i tilknytning til de gamle gårdstunene i området, ligger 19 
lokaliteter med kulturminner fra forhistorisk tid. Dette er alt fra store gravfelt, bergkunst-
lokaliteter, bosetnings- og aktivitetsområder, gravminner og gjenstandsfunn. De automatisk 
fredete kulturminnene spenner i tid over et langt tidsrom; fra steinalder til middelalder.  
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I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 25 SEFRAK-registrerte 
bygninger. Den eldste bygningen innenfor kulturmiljøet er fra siste halvdel av 1700-tallet. 
Hovedvekten av dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen 
tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet.  

To gamle vegfar krysser hverandre, og det er omfattende system av steingjerder langs disse 
vegene. Deler av opprinnelige linjeføring er bevart, til tross for flere utbedringer og 
vedlikehold. Kongevegen er omkranset av steinmurer og en askeallé. Kulturmiljøet viser en 
sammenheng mellom historiske veger, gravminner fra jernalder og gårdstun. Dette er et miljø 
med stor grad av autentisitet som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet. 
Samlet viser disse en lang kontinuitet som gir stor kunnskapsverdi. Området fremstår som 
urørt, noe som gir stor opplevelsesverdi. Gårdene og landskapet har fortsatt stor bruksverdi 
som del av sin opprinnelige sammenheng.  

Kulturlandskapet i tilknytning til Nordbyraet er i utredning om viktige kulturlandskap i Follo 
(Akershus fylkeskommune 2005) definert å være av regional og/eller nasjonal verdi. 

Kulturmiljø 1 - Nordbyraet er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor opplevelsesverdi og 
stor bruksverdi. Samlet vurdering blir stor verdi. 

2.4.2 Kulturmiljø 2, Melby                                                                                              

Ris er også modergården til Melby. Melby ligger 150 moh. på sørenden av Ris-raet hvor de 
to gamle ferdselsvegene fra Frogn og Ås fremdeles møtes som bygdeveger i Melby-krysset. 
Mens Nordby og Sundby har hvert sitt gravfelt, kan det synes som om gravfeltet ved grensen 
mellom Melby og Ris (nå Skyssjordet fra 1841) har vært felles for de to gårdene. Dette fordi 
det var kun en gård, Ris, da gravfeltet ble anlagt. Det kan synes som om Ris, i det lengste 
inn i kristen tid, beholdt en tange ned til Bølstadbekken. Mye tyder på at denne tangen ble 
fraskilt i form av Melby, som betyr mellomgården, i vikingetid. Melby ble i middelalderen 
Hovedøy klosters gods, men ble overført til krongods i 1537 ved inndragningen av 
klostergodset. Gården ble sist delt i 1840-årene. Jf. matrikkelen var Melby i 1855 gjestegiveri 
og skysstasjon. I årenes løp fikk Melby syv husmannsplasser. I dag er Melby delt opp i tre 
gårder; Melby Øvre, Nedre og Søndre med nyere bebyggelse fra sist på 1800-tallet og 
fremover i tid. Kun Nedre Melby ligger innenfor kulturmiljøavgrensingen.  
 
Sneis var opprinnelig utskilt fra Melby i tidlig kristen tid (1050-1350), og var en udelt gård 
under en bruker frem til 1772. Sneis hadde to husmannsplasser fra 1705 av, den ene var 
Bjerkeskau og den andre var Skremma. I 1790 ble Skremma fraskilt Sneis, og ble senere 
solgt i 1863. Også Sneisgårdene er i dag delt opp i tre bruk; Sneis Vestre og Søndre med 
bebyggelse oppført fra sist på 1800-tallet og fremover i tid.  

I området ved de gamle gårdstunene i området ligger det åtte lokaliteter med kulturminner. 
Syv av lokalitetene er registrert som uavklart. Dette er hovedsakelig rydningsrøysfelt. En 
lokalitet er registrert som automatisk fredet. På denne lokaliteten ligger det to gravhauger fra 
jernalder, samt røyser, rydningsrøyser, steingjerder og ødeåker. Det er et omfattende system 
av steingjerder innenfor kulturmiljøet. 
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Fredete kulturminner 

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S10 02140106026 100 Melby Hovedbygning Melleby, Nedre 
Melby 

Ingen informasjon  

S11 02140109021 97 Sneis Ruin etter våningshus, Skremma 1800-tallet, første kvartal  
S11 02140106018 97 Sneis Ruin etter fjøs, Skremma 1800-tallet, første kvartal  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A20 39466 Annen arkeologisk lokalitet. 5 røyser. Rydningsrøyser beliggende i 
havnehage, og er godt markert og lett synlige. Lokaliteten ligger i et 
kulturlandskap som er preget av fullåkersbygd og morene. Uviss tid. 

Uavklart 

A21 10035 Bosetnings- aktivitetsområde. Kullforekomst. I grensen mellom 
moreneskråningen og leirsletta ble det på frossen pløyd åker funnet 6-
8 trekullflekker. Området kan være dyrket de senere år. Uviss tid. 

Uavklart 

A22 10053 Annen arkeologisk lokalitet. 4 røyser. Rydningsrøysene ligger på et 
østvendt svaberg. Røysene er godt markerte og godt synlige. 
Lokaliteten ligger i et kulturlandskap som er preget av fullåkersbygd og 
morene. Uviss tid. 

Uavklart 

A23 12283 Annen arkeologisk lokalitet. 3 røyser. På bergryggens S-side ligger tre 
røyser på en rekke NØ-SV. Alle røyser ser ut til å være 
rydningsrøyser, men plasseringen er uvant. Det er her et godt stykke til 
tidligere dyrket mark. De kan kanskje sees i sammenheng med en 
kvadratisk mur av naturstein som finnes 10m S for røysene orientert N-
S og Ø-V, l 3m, h 1,4m. Denne har vært sokkel for trafo. Uviss tid. 

Uavklart 

A24 19906 Annen arkeologisk lokalitet. Steingjerde beliggende i skillet mellom 
åker og beitemark. Lokaliteten ligger i et kulturlandskap som er preget 
av fullåkersbygd og morene. Steingjerdet er N-S orientert. Det er 
bygget slik at det skiller åker og havnehage, derfor slynger det seg 
gjennom terrenget. Åkeren ligger på gjerdets V-side. Havnehage og 
nyere tids åker ligger på Ø siden av gjerdet. Steingjerdet er av 
vekslende kvalitet. Dels er det bygget av enkeltliggende rundkamp 
med tverrmål opp til 1m, dels er det i 2 steins bredde og dels som 
rydningsgjerde med bredde opp til 2m. Høyden er 0,6m. Uviss tid. 

Uavklart 

A25 13616 Annen arkeologisk lokalitet. Haug. Gravhauglignende formasjon på et 
N-S orientert svaberg. Den er sirkulær, lett synlig men dårlig markert. 
Haugprofilen er avflatet. Haugen er torvdekket og den er bevokst med 
syrinbusker. Haugen er 10m vid og 1,2m høy. Uviss tid. 

Uavklart 

A26 68837 Samling fornminner bestående av 2 gravhauger. 10 røyser. 1 
rydningsrøys. 4 steingjerder. 1 ødeåker. Gravhaug 1: 14 meter i 
diameter og høyde 1,1 meter. Rundrøys med plyndringsgrop på 
toppen og bygd opp av både rundkamp og jord. Røysa er godt synlig 
og markert. Gravhaug 2: 12 meter i diameter og høyde 1 meter. 
Rundrøys med avflatet profil og bygd opp av både rundkamp og jord. 
Røysa er godt markert og synlig i terrenget, men er noe dårlig 
avgrenset der terrenget skrår slakt mot øst. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

A27 33300 Annen arkeologisk lokalitet. 3 røyser og steingjerde. Samling 
rydningsrøyser på en skogteig som er innhegnet av et 
sammenhengende steingjerde lagt opp av hodestor åkerstein. Gjerdet 
varierer en del i størrelse. 2 av 3 røyser gjenfunnet. 

Uavklart 

NR 141511 Funnsted. Gjenstand i jern, funnet med metallsøker. Ikke fredet 
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Verdivurdering 
Kulturmiljø 2 - Melby favner om deler av gårdene Melby gnr 100 og Sneis gnr 97. Dette er 
gårder med stor tidsdybde. Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det fredete kulturminner 
og kulturminner fra nyere tid.  

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent tre SEFRAK-registrerte 
bygninger. To av disse er ruiner etter bygninger fra tidlig 1800-tall på bruket Skremma. 
Dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen tilbake til 1800-
tallet. Gårdene er ombygde og tilpasset moderne gårdsdrift. Selv om tunene er bevart er 
bygningsmiljøet vanlig forekommende.  

Gravfeltet (A26, Id 68837) trekker kulturmiljøet opp mot stor verdi.  

Kulturlandskapet i tilknytning Nordbyraet sør til Melbygårdene er i utredningen om viktige 
kulturlandskap i Follo (Akershus fylkeskommune 2005), definert å være av regional og/eller 
nasjonal verdi. Dette er et kulturmiljø med høy verdi ut fra tilknytningen til modergården og 
stamgården Ris sin historie, og utviklingen av området fremover i tid.   

Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom gravminner fra jernalder og gårdstun. Samlet 
viser disse en lang kontinuitet, og bidrar til viktige kunnskaps- og opplevelsesverdier.  

Kulturmiljø 2 - Melby er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels opplevelsesverdi og 
middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels til stor verdi. 

2.4.3 Kulturmiljø 3, Sneissletta                                                                                             
Kulturmiljøet omfatter bebyggelsen etter de tidligere gårdsbrukene/ husmannsplassene 
Langli, Sørli, Nybråten, Østereng og Bjerkeskau under hovedbrukene Sneis og Melby. 
Nybråten ble tatt i bruk som plass i 1887. Sørli ble utskilt som bruk fra Melby i 1902, og 
Langli i 1911. Østereng ble opprinnelig opprettet som plassen Kroken, men fraskilt Sneis 
som eget bruk i 1908. Bjerkeskau var plass under Sneis så tidlig som 1705. Brukene ligger 
alle på østsiden av den flate Sneissletta, mellom dagens E-18 og Holstadmarka. Låven på 
Bjerkeskau er fra tidlig 1800-tall. De øvrige antas å være fra siste halvdel av 1800-tallet. 
Innenfor kulturmiljøet er det registrert to rydningsrøyslokaliteter og et steingjerde ved Sørli. 

Ved kml § 9 registreringer i planområdet er det registrert automatisk fredete 
kulturminnelokaliteter med bosetningsspor fra henholdsvis steinalder, jernalder og 
middelalder, samt en kokegroplokalitet. I tillegg er det registrert tre steinbrudd fra nyere tid 
(ikke fredet) innefor kulturmiljøet. To kokegroplokaliteter er fjernet ved utvidet registrering 
(forenklet dispensasjon). 

 

Figur 2-15. Sneisletta. 
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Fredete kulturminner 

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S12 02140110011 97 Sneis Våningshus, Langli 1800-tallet, fjerde kvartal  
S12 02140110012 97 Sneis Redskapshus, Langli Ingen informasjon  
S13 02140110004 100 Melby Våningshus, Sørli Ingen informasjon  
S13 02140110005 100 Melby Låve, Sørli Ingen informasjon  
S13 02140110007 100 Melby Hytte, tidligere 

husmannsstue, Nybråten. 
Ingen informasjon  

S14 02140110010 97 Sneis Ruin etter stue, Østereng 
(Kroken) 

Ingen informasjon  

S15 02140110008 97 Sneis Våningshus, Østereng Ingen informasjon  
S16 02140109024 97 Sneis Låve, Bjerkeskau 1800 tallet, første kvartal  
S16 02140109023 97 Sneis Våningshus, Bjerkeskau 1800 tallet, tredje kvartal  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A28 39441 Annen arkeologisk lokalitet. Rydningsrøys beliggende 10,4m N for 
uthuset på plassen til Melby Nedre. Røysa er sirkulær, markert og 
godt synlig. Den er lagt opp av hodestor åkerstein. Røysa er 3m vid og 
0,3m høy. Steingjerde beliggende i åkerkanten og kant i kant med 
M1`s V-side (rydningsrøys). Steingjerdet er 1-2 steiner bredt og 1-2 
steiner høyt. Uviss tid. 

Uavklart 

A29 10052 Røysfelt. Rydningsrøys beliggende på svaberg i skogsmark nederst i 
vest-vendt moreneskråning. 60m Ø for uthuset til plassen på Melby 
Nedre. Røysa er sirkulær, markert og godt synlig og den er lagt opp 
av åkerstein. Den er 2m vid og 0,4m høy. 

Uavklart 

NR 212179 Lokalitet Skisjordet. Rissletta. Bosetnings- og aktivitetsområde.  6 
nedgravninger og ett ildsted (A3105-A3111). Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 173954 Steinbrudd fra nyere tid. Lok. 61. Kjølstadskogen. Ikke fredet 
NR 173955 Steinbrudd fra nyere tid. Lok. 66. Kjølstadskogen. Ikke fredet 
NR 173957 Steinbrudd fra nyere tid. Lok. 77. Kjølstadskogen. Ikke fredet 
NR 173914 Bosetnings- og aktivitetsområde. Lok. 54. Steinalderlokalitet. 

Dyrkingsspor. Steinalder - bronsealder. 
Automatisk 
fredet 

NR 191409 Lokalitet Ris. Kokegroplokalitet. En kokegrop undersøkt ved forenklet 
utgravning. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

NR 191405 Lokalitet Ris. Bosetnings- og aktivitetsområde. Funn av flere 
stolpehull. Trekull fra et av stolpehullene er radiologisk datert til 
høymiddelalder. Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 191306 Lokalitet Sneis. Kokegroplokalitet. Kokegrop A2001, sjakt 2002. 
Undersøkt ved forenklet utgravning. Jernalder. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 

NR 191500 Lokalitet Sneis. Kokegroplokalitet.  3 kokegroper A1001-A1003. 
Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 214055 Gjerde / innhegning.  Ikke fredet 
NR 213953 Gjerde / innhegning. Ikke fredet 
NR 213957 Steinbrudd. Ikke fredet 
NR 213955 Gjerde / innhegning. Ikke fredet 
NR 213956 Steinbrudd. Ikke fredet 
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Verdivurdering 
Kulturmiljø 3 - Sneissletta favner om deler av gårdene Melby gnr 100, og Sneis gnr 97. Dette 
er gårder med stor tidsdybde. Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det husmannsplasser 
under disse gårdene, noen av disse er senere utskilt som egne bruk oppført i perioden fra 
1705 og fram til i dag. Bygningene synes å være i bruk og i stort sett god stand, selv om de 
er en del ombygd og modernisert. Tunene ligger langsetter, og relativt tett inntil, dagens E18.  

Ved Sørli ligger det to lokaliteter med kulturminner der vernestatus er uavklart, samt 
nyregistrerte automatisk fredet bosetningsspor fra steinalder, jernalder og middelalder, og 
flere steinbrudd fra nyere tid. 

Kulturlandskapet i tilknytning Nordbyraet sør til Melbygårdene er i utredning om viktige 
kulturlandskap i Follo (Akershus fylkeskommune 2005) definert å være av regional og/eller 
nasjonal verdi ut fra at husmannsplassene og brukene på Sneissletta har vært en del av 
gårdsutviklingen langs Nordbyraet. De gjenværende husmannsplassene utgjør noen av et 
større antall husmannsplasser som gjennom tiden har vært underlagt hovedbrukene. I 
dagens situasjon oppleves husmannsplassene på nordøstsiden av Sneissletta som løsrevet 
fra hovedbrukene på grunn av barrierevirkningen dagens E18 gir, noe som igjen trekker ned 
både opplevelse- og kunnskapsverdien.  

Kulturmiljø 3 - Sneissletta er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels opplevelsesverdi 
og liten til middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels til stor verdi. 

2.4.4 Kulturmiljø 4, Holstadmarka/Salstein                                                                                              

Øst for E18 og nord for Holstad ligger Holstadmarka med Kjølstadskogen. Holstadmarka er 
en lav skogsbevokst ås som strekker seg fra Nordby i nord, Ski i øst til jernbanen i sør og 
E18 i vest. Holstadmarka er et attraktivt friluftsområde. I dette området ned til jernbanelinjen 
Ski-Ås (Østfoldbanen) i sør finnes et mangfold av kulturminner som vitner om bosetting og 
jordbruksdrift over lang tid. Kulturmiljøet ligger i influensområdet til tiltaket, delvis utenfor 
planområdet. 

Kulturmiljøet omfatter deler av eiendommene Ris gnr 101, Østre Kjølstad gnr 63, og Øvre 
Holstad gnr 62, og her er registrert 33 lokaliteter med kulturminner. Et større gravfelt ligger 
helt sør ved overgangen til flat dyrket mark og jernbanen. Kulturminnene innenfor 
kulturmiljøet omfatter bl.a. gamle veganlegg, rydningsrøyser og dyrkingsspor, gårdsanlegg 
og gravminner. Tolv av de 33 lokalitetene innenfor kulturmiljøet er automatisk fredet. Resten 
er kulturminnelokaliteter med uavklart vernestatus, samt lokaliteter fra nyere tid (steinbrudd 
og husmannsplass med rydningsrøyser).  

Akershus fylkeskommune har ved kml § 9 registreringer påvist nye lokaliteter innenfor 
kulturmiljøet. Dette er blant annet et automatisk fredet kokegropfelt, gravminner, gravfelt og 
en tuft fra yngre jernalder. Bosetnings- og aktivitetsporene strekker seg i tid fra steinalder til 
jernalder. I tillegg er det registrert et funnsted for flint og en lokalitet med dyrkingsspor. De to 
sistnevnte har uavklart vernestatus. Lokalitet id 191428 (kokegrop) er fjernet ved utvidet 
registrering (forenklet dispensasjon). 
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Fredete kulturminner 
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A30 13617 Rydningsrøyslokalitet. Felt med usikre rydningsrøyser. Feltet består av 
minst 8 sirkulære, hvelvete steinpakninger. Formen er uregelmessig og 
markeringen er av variabel kvalitet. Røysene er 1-3m vide og 0,1m 
høye. De kan være naturlige formasjoner i morenen. Uviss tid. 

Uavklart 

A31 10083 Annen arkeologisk lokalitet.  Samling groper beliggende i østvendt 
moreneskråning på NØ siden av Holstadmarka. 7 groper og 2 røyser. 
Uviss tid. 

Uavklart 

A32 59123 Annen arkeologisk lokalitet. 2 groper beliggende i østvendt 
moreneskråning på Ø-siden av Holstadmarka. Moreneskråningen 
ender i Rismyra på toppen av Ski-morenen. Gropene er lett synlige og 
godt markerte. Uviss tid. 

Uavklart 

A33 75351 Veganlegg. Hulvegen er lett synlig og godt markert. Den går i en slak 
bue med åpning mot N. Fra V mot Ø følger hulvegen "myrkanten" i 
omlag 150m lengde hvoretter den deler seg i to grener. Hulvegen går i 
stigning mot Ø opp på morenes krone. Den østlige delen er best synlig. 
Hulvegen er omlag 250m lang, 1-2m bred og inntil 0,6m dyp. 
Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

A34 75383 Annen arkeologisk lokalitet. 2 groper og 1 haug beliggende i nordvendt 
moreneskråning. Haugen er 3m vid og 0,4m høy. Uviss tid. 

Uavklart 

A35 19829 Annen arkeologisk lokalitet. Avflatet sirkulær haugformasjon som er 
dårlig markert men lett synlig. Haugen ligger på brinken av en flate på 
toppen av morenen over Rismyra. Den er 7m vid og 0,4m høy. Uviss 
tid. 

Uavklart 

A36 19815 Annen arkeologisk lokalitet. Felt med rydningsrøyser beliggende på 
toppen av svakt sørvendt morene. På S siden av Ski-/ Frognvegen 
ligger det et mindre areal som ser ut til å ha vært dyrket. Arealet er 
svakt sørvendt og dekket av til dels tett barskog. Det er minst 10 
rydningsrøyser med en sirkulær men uregelmessig form på stedet. 
Røysene har en avflatet profil. De er nedmuldet og til dels nedvokst, de 
er lett synlige men dårlig markert. Røysene er 3-4m vide og 0,2-0,3m 
høye. Uviss tid. 

Uavklart 

A37 68811 Dyrkingsspor. Ødeåker beliggende i søre enden av flate på toppen av 
morenen. Åkeren er omtalt i Ås Bygdehistorie. Åkeren er prøvegravet 
1986 av Gro Stand og C-14 datert til 300 tallet. Åkerarealet ligger på Ø 
og V siden av vegen mellom Ris og Salstein. Åkeren er markert med 
en ca. 2,5m brede og N-S orienterte rygger. Høydeforskjellen mellom 
toppen og bunnen av rillen mellom er 0,1m. Førreformatorisk tid. 

Uavklart 

A38 39482 Gårdsanlegg. Ødegård beliggende på N-siden av N-S orientert område 
med fjell. Fjellområdet er høyeste punkt i Ris - Holstadmarka. 
Lokaliteten ligger i S-kant av Ski-morenen som her støter opp mot et 
område med en del fjell. 4 tufter, 1 brønn, 9 røyser og 3 steingjerder. 
Uviss tid. 

Uavklart 

A39 68813 Bosetnings- og aktivitetsområde. Tuft og rydningsrøys. Tuft beliggende 
nederst i østvendt skråning og ca 25m Ø for undersøkte tufter. Steiner 
av omtrent hodestørrelse markerer kanten av terrassen. Terrassen er 
dårlig markert og vanskelig å se. Den er 3x5m. 60m N for tuften og N 
for stien til Kjølstad ligger det en røys. Røysa er 3m vid og 0,3m høy. 
Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

A40 77627 Røysfelt. Avflatet sirkulær gravrøys med midtblokk. Røysa er lett synlig 
og godt markert. Røysa er oppført av hodestor morenestein. Blokken 
er 1,4m lang og stikker 0,3m over toppen av røysa. Røysa er 7m vid og 
0,5m høy. Førreformatorisk tid.   

Automatisk 
fredet 

A41 77632 Annen arkeologisk lokalitet. 2 røyser. Dårlig markert. Uviss tid. Uavklart 
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A42 39415 Annen arkeologisk lokalitet. Samling rydningslevninger (2 røyser og 2 
steingjerder) beliggende på område hvor det tidligere må ha vært en 
husmannsplass. Røysene og gjerdet er lagt opp av hodestor 
morenestein og de er til dels dekket av tett kratt og skog. Uviss tid. 

Uavklart 

A43 19904 Annen arkeologisk lokalitet. Dyrkingspor. 3 rydningsrøyser i østre kant 
av en liten sandmo. Røysene ligger Ø for et eldre massetak med 
tilhørende innhegnet område. Uviss tid. 

Ikke fredet 

A44 31542 Gravfelt. Feltet består av 8 gravminner (hauge rog røyser) fra 
jernalder. Diameter 10-14m, høyde 0,4-0,6m. Urørt. 14.09,2014: I 
forbindelse med hogst i 2012 ble røysene målt inn på nytt med GPS og 
det ble funnet 10 røyser i tillegg. Kartfestingen var også feil så dette 
har blitt endret. Det er nå 16 røyser tilsammen. Noen av disse er 
rydningsrøyser, men noen kan fortsatt være gravminner slik den 
opprinnelige registreringen beskriver det. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

A45 75445 Annen arkeologisk lokalitet. Husmannsplass beliggende på vestsiden 
av skogsveg i sørvendt løsmasseskråning. Lokaliteten består av 1 tuft 
og minst 2 rydningsrøyser. Rydningsrøysene er uregelmessige 
sirkulære røyser som er lett synlige men dårlig markerte. Røysene er 
bygget av hodestor åkerstein. De er 5m vide og 0,4m høye. Tuften er 
trolig levning etter bolighuset på en husmannsplass. Tuften har 
kvadratisk plan og den er godt markert, men nedvokst i gress og kratt. 
Veggene i tufta er bygget av åkerstein. Kjelleren er 1m dyp og veggene 
er 1m brede med unntak for nordvestre vegg som er 1,5m bred. Tuft 
trolig fra etterreformatorisk tid. Røyser fra uviss tid. 

Ikke fredet 

A46 39414 Bosetnings- og aktivitetsområde. Tufter, rydningsrøyser, og 
steingjerder og dyrkingsflater. Rydningsrøys ligger på brinken av 
sørøstvendt moreneskråning. Røysa er sirkulær, uregelmessig, dårlig 
markert og vanskelig å se. Røysa er lagt opp av morenestein. Røysa 
er 5m vid og den er 0,5m høy. Steinpakning, rydningsrøys med 
trapesformet grunnplan. Steinpakningen ligger 17m fra en kunstig dam. 
Sidene er 3x2m. I området mellom denne og røysen ligger det minst 6 
rydningsgjerder og 7 rydningsrøyser med høyst vekslende størrelse og 
form. Trolig har en her fossil åker. Nyere tid.  

Ikke fredet 

A47 11832 Gravminne. Vakker, klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. 
Bevokst med gras, mose og bregner. Stor gran i NØ-kant. Lite søkk på 
NØ-side. D 9m, h 1,2-1,5m. SØ-hellende skogsterreng med høy gran- 
og furuskog. Utsikt hindret av trærne. Jernalder. Lokaliteten ligger 
innenfor tiltaksområdet.  

Automatisk 
fredet 

A48 41560 Gravfelt. 5 gravhauger, 4 røyser, 7 steinlegninger og 1 grop. 1: Klart 
markert, jord- og steinblandet rundhaug. Stort rundt krater i midten, d 
5m, dybde 1m. Haugens d 25m, h ca 2,5m. 
2: Klart markert, jord- og steinblandet rundhaug. Krater i midten.  
Haugens d 10m, h 1m. 3: Klart markert, jord- og steinblandet 
rundhaug. D ca 16m, h 1,2m. 4: Klart markert, jord- og steinblandet 
rundhaug. Urørt. D 8m, h 0,6m. 5: Klart markert, jord- og steinblandet 
rundhaug. Krater i midten. D 12m, h 0,5-0,8m. På sørenden av en N-S-
orientert grusrygg som kan være en bunnmorene. Innenfor dette 
området er det 7 steinlegninger. 4 er rektangulære og dårlig markerte 
men lett synlige. Det er også 1 grop innen for dette området. 4 røyser 
er registrert innen for dette området: Alle er runde med avflatet profil. 1: 
8m vid og 1m høy. 2: 10,6m vid og 1m høy. 3: 11m vid og 0,8m høy. 4: 
15m vid og h 1,6m høy.  

Automatisk 
fredet 

NR 173926 Lokalitet Kjølstadskogen. Bosetnings- og aktivitetsområde. Lok. 53. 
Dyrkingsspor / dyrkingsflater, kokegroper, tuft og løsfunn. Steinalder – 
jernalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 191428 Lokalitet Holstadmarka. Kokegroplokalitet. En kokegrop undersøkt ved 
forenklet utgravning. A1033. Førreformatorisk tid. 

Fjernet (Aut. 
fredet) 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 

Det er ikke SEFRAK-registrerte kulturminner innenfor kulturmiljøet. 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 4 – Holstadmarka/Salstein. Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det en rekke 
fredete kulturminner og kulturminner med uavklart vernestatus. I den delen av Holstadmarka 
og Salstein som er vurdert å ligge i plan- og influensområdet finnes det 33 lokaliteter med 
ulike kulturminner. Automatisk fredete kulturminner som gravfelt, gravminner, synlig tuft frå 
yngre jernalder og hulveg trekker kulturmiljøet opp til stor verdi. Dette er et område med stor 
tidsdybde og varierende kulturminnebestand som har stor kunnskapsverdi. Området er 
lokalisert delvis inne i skogen, og en mengde turveger bidrar til å gi en god opplevelsesverdi.  

Det er ikke SEFRAK-registrerte kulturminner innenfor kulturmiljøet, men flere av de uavklarte 
kulturminnelokalitetene representerer spor etter husmannsplasser fra nyere tid, og har derav 
en kunnskaps- og opplevelsesverdi. 

NR 191432 Lokalitet Holstadmarka. Bosetnings- og aktivitetsområde. Funn av et 
dyrkningslag samt en kokegrop. Kokegropen ble undersøkt ved 
forenklet utgravning. Førreformatorisk tid.  

Automatisk 
fredet 

NR 191491 Lokalitet Gravfelt. Gravfelt med 3 jordblanda gravrøyser, 1 gravhaug 
og 1 grop. Bronsealder – jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191492 Lokalitet Gravminne. Gravhaug. Jernalder. Automatisk 
fredet 

NR 212284 Husmannsplass.Rydningsrøyser. Steingjerder. Dyrkingsflater. Ikke fredet 
NR 213526 Lokalitet Holstadmarka. Veganlegg. R3. Vegen går fra grusveien ved 

husmannsplassen «Sletta» ID75445, på nedsiden/sørsiden av 
dyrkningsflate R2. Her er vegen oppbygd langs sørsiden, mens det er 
en liten kant mot åkerreinen på R2. Så går veien NNØ mot gravfelt 
ID31542 som den går over og sneier røys 4 før den fortsetter ned 
skråningen mot bekken. I skråningen blir det hulvei. Mål hulvei: 
Bredde: 1,6 m; Dybde: 0,4 m. Bredden er også 1,6 m sør for åkeren. 
Veien er tegnet inn på det gamle ØK-kartet, og sees på LIDAR. 

Automatisk 
fredet 

NR 213532 Lokalitet Holstadmarka. Bosetnings- og aktivitetsområde. I forbindelse 
med alternativ for anleggsvei til massedeponi E18 Retvet-Vinterbro, ble 
det foretatt en arkeologisk registrering i Holstadmarka. Ved 
overflatesøk og noe prøvestikking ble det avdekket et aktivitetsområde 
på høyden rett vest for gravfelt ID31542. I en rotvelte ble det funnet 
skår av vevlodd av brent leire fra oppstadvev fra jernalder. Ved 
avtorving av noen områder bel det funnet slagg, sintret og brent leire 
samt kull. Området ligger i hogstfelt. Aktivitetsområder, hauger, røyser, 
kokegroper og koksteinsforekomster. 

Automatisk 
fredet 

NR 215044 Veganlegg. Hulvei i skog, tilnærmet parallelt med eksisterende sti. Ikke fredet 
NR 214252 Rydningsrøyslokalitet. Stor rydningsrøys, ca 1,5 m høy fra nyere tid i 

skog inn mot anleggs/gårdsvei parallelt med jernbanelinja. Tidligere, 
før jernbanesporet ble bygget, var det dyrket mark tett opp mot skogen 
og rydningsrøysen kan knyttes til denne åkeren. 

Ikke fredet 

NR 213945 Dyrkingsspor. Dyrkingsflate påvist ved prøvestikking og jordborr. Ikke fredet 
NR 213948 Steinbrudd. Ikke fredet 
NR 213949 Steinbrudd. Ikke fredet 
NR 213940 Dtrkingsspor.  Ikke fredet 
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Kulturmiljø 4 - Holstadmarka/Salstein er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels til 
stor opplevelsesverdi og middels til stor bruksverdi. Samlet vurdering blir stor verdi. 

2.4.5 Kulturmiljø 5, Askjum/Holstad/Haugerud                

Kulturmiljøet ligger i et stort sammenhengende jordbrukslandskap, delt i to parallelle nord-
sørgående daldrag som åpner seg mot hverandre ved Holstad. Østensjøvannet ligger som et 
viktig landskapselement i området. Deler av kulturlandskapet har et helhetlig preg med store 
markerte gårdsanlegg som ligger på lave høyder omkring tidligere Holstad stasjon, som en 
gang var et viktig bygdesentrum. Dagens E18 går gjennom området. En rundkjøring mellom 
Nedre Holstad og det gamle stasjonsområdet forbinder Rv 152 med E18.  

Området har mange spor etter tidlig bosetting, hovedsakelig større og mindre gravminner i 
form av røyser og rundhauger fra jernalder knyttet til gårdene. I bakken ved tunnelpåslaget 
nedenfor Haugerud gård har Akershus fylkeskommune avdekket spredte funn av 
kokegroper, dyrkingslag og rydninger. I området ved tunnelpåslag på Nordre Skuterud og 
Askjum er det gjort flere nyregistreringer, både på dyrket mark (spredte kokegroper, 
dyrkingsspor og rydningsrøyser) og gravminner i kulturbeitet nord for gravfeltet (Id 70025). 
Her er det også registrert tufter, rydningsrøyser og geil som trolig kan settes i sammenheng 
med en ødegård som skal ha ligget i området. Nord for gravfeltet på Skuterud (Id 31555) er 
det også gjort funn av flere gravminner, kokegroper og ardspor i dyrket mark.  

Av 35 nyregistrerte lokaliteter er sju lokaliteter undersøkt og fjernet ved utvidet registrering 
(forenklet dispensasjon) av Akershus fylkeskommune. Dette er i hovudsak 
kokegroplokaliteter, men også en ovnslokalitet/esse med slagg. 18 av de nyregistrerte 
lokalitetene er automatisk fredet, og består av gravfelt, gravminner, bosetningsspor, 
dykingslag, kokegroplokaliteter og en korntørke fra tidlig middelalder. I tillegg er det registrert 
blant annet funnet en brønn, kavlbru, dyrkingsspor og veganlegg fra nyere tid. Flere har 
uavklart vernestatus. Det store gravfeltet på Skuterud (Id 70025) er betydelig utvidet i forhold 
til tidligere registrering. I tillegg til flere gravminner ligger et ødegårdsanlegg med tilhørende 
geilsystem nå også innenfor lokaliteten. 

Gårdsanlegg 
Kulturmiljøet omfatter gårdene Øvre Holstad, Nedre Holstad, Askjum, Sagbakken, Østre 
Haugerud, Vestre Haugerud og Nordre Skuterud.  

Holstad ble fraskilt fra Ris i vikingtid (800-1050 e.Kr.). Ni bevarte gravhauger og en gravrøys 
fra den eldste perioden er registrert på gårdens grunn. Fra 1742 var gården delt i to gårder 
som i dag betegnes som Nedre Holstad (bnr 1) og Øvre Holstad (bnr 4). Inntil 1856 var de 
jevnstore, men i 1856 ble en større parsell overført fra Øvre Holstad til Nedre Holstad. Nedre 
Holstad ligger som et markert gårdsanlegg på et høydedrag like nord for Holstad gamle 
stasjon. 

Askjum er en heim-gård av eldste type, og tilhører det eldste utskillingsstadiet i norsk 
gårdshistorie. Opphavsgården var Dyster, og gården ble opprettet rundt Kristi tid eller noe 
før. Askjum var en gård fram til kristen sagatid (1050-1350 e.Kr.). Da ble fem store rud-
gårder fraskilt; deriblant Haugerud og Skuterud. Fra forhistorisk tid finnes det over 30 
gravhauger bevart fra Askjum. Av dem ligger vel 20 på nåværende Skuteruds grunn. 
Eiendommen Sagbakken nedenfor Holstad skole er en husmannsplass under Askjum.  
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Skuterud ble utskilt fra Askjum i kristen sagatid. På gårdens grunn ligger den største bevarte 
gravplassen fra forhistorisk tid i Ås med i alt 22 bevarte rundhauger opprinnelig tilhørende 
gården Askjum. Løse funn vitner i tillegg om at andre hauger kan være ødelagte. I 1853 ble 
Skuterud delt i to, Søndre Skuterud og Nordre Skuterud.  

  
Figur 2-16. Haugerud 

Haugerud ble utskilt fra Askjum i kristen sagatid. Siden 1832 har Haugerud vært delt i to 
jevnstore gårder, Østre og Vestre Haugerud med hus langs samme tun.  

Alle disse gårdene har i dag gjenstående bygninger fra 1800-tallet og fremover i tid, men 
enkeltbygninger kan dateres tilbake til både 1600-tall (kornbuer Holstad nedre) og 1700-tall 
(smie Nedre Holstad og hovedbygning Askjum). Murbygningen på Nedre Holstad er fra 
begynnelsen av 1900-tallet. 

  
Figur 2-17. Askjum. 

Holstad 
Holstad var et viktig knutepunkt mellom tidlige ferdselsveger og Holstad som stasjonssted. 
Holstad stasjon ble oppført i 1913 i tilknytning til det tidligere teglverket (samme sted som 
dagens Felleskjøp ligger). Rundt stasjonen utviklet det seg et møtepunkt med landhandel 
(1914) og stasjonsmesterbolig. Skolebygningen (oppført i 1869) lå på den andre siden av 
hovedvegen, men ble flyttet til Follo museum i 1983. Etter omleggingen av jernbanen, ligger 
Holstad stasjon igjen som et lite kulturmiljø uten tilknytning til jernbanen. Bygningenes 
tekniske tilstand er dårlig da bygningene ikke er i bruk. 

Kråkstadchausséen 
Vegstrekningen fra den gamle Mossevegen ved Vinterbru til Kråkstad ble bygget etter nye  
prinsipper både med hensyn til stigningsforhold og linjeføring (chaussé – horisontalplanveg). 
Dette var en ny veg som gikk i terreng der det ikke hadde vært veg før. Veganlegget sto 
ferdig i 1862. 
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Fredete kulturminner 
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A49 94957 Gravfelt fra eldre jernalder. Omfatter graver og bosetningsspor i 
form av kokegroper, stolpehull m.m. Lokaliteten ligger på ei flate 
som strekker seg mot nord med en lav, men markert forhøyning på 
midten. Nedenfor faller terrenget mot Østensjøvannet i nord, og 
mot øst og vest, mens det stiger opp mot Skuterudsletta i sør. 
Gårdsvegen til Askjum gård går mot nordøst over denne lave 
høyden. Det er vidt utsyn mot nord og øst, mens granskogen 
sperrer utsikten mot vest. Dispensasjon - 05/01625 - Graving av 
kabelgrøft. 

Automatisk 
fredet 

A50 94955 Gravminne. Tydelig markert gravhaug med diameter på ca 21 m 
nord-sør og ca 17 m øst-vest. Inntil ca 1,8 m høy. Utflatet topp på 
haugen. Trolig opprinnelig en rundhaug som nå gir et noe mer 
kantete inntrykk. 

Automatisk 
fredet 

A51 94950 Gravminne. Mulig gravlegging fra eldre jernalder. Beliggenheten 
og keramikkfunnene gjør at en tolkning som grav er sannsynlig. 
C55629/1-5: Keramikkskår, brent leire, kullprøve, pilspiss og 
avslag i flint. Lokaliteten ble undersøkt av KHM i 2005. 
Dispensasjon - 05/01625 - Graving av kabelgrøft. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

A52 70024 Gravminne fra jernalder. Klart markert rundhaug, jord- og 
steinblandet. Liten forsenkning i toppen. D 13m, h 1,5m. Utsikt i 
NØ mot Østensjøvannet. 

Automatisk 
fredet 

A53 31555 Gravfelt fra jernalder. Gravfeltet ligger på nordsiden av vegen 
mellom Skuterud Nordre og vegen Ås/Ski. Feltet består av 20 klart 
markerte, jord- og steinblandede rundhauger. Diameter fra ca 7m – 
21m, høyde 0,5m – 1,75m.  

Automatisk 
fredet 

A54 70025 Gravfelt fra jernalder. Gravfeltet ligger høyt og fritt i beitemark. 
17 gravhauger, 6 gravrøyser, 5 tufter, geil, dyrkingsflate, hulveg og 
grop. Klart markerte, jord- og steinblandede rundhauger. Diameter 
5m – 12m, høyde 0,5m – 1,75m. Vid utsikt i NØ mot 
Østensjøvannet.  

Automatisk 
fredet 

A55 69133 Bosetnings- og aktivitetsområde. I åkeren langs gårdsvegen og 
parallelt med gravfeltet "Askjumgravfeltet" er det en del skjørbrent 
stein, trekull og brente bein i åkeren. Kokegrop. 

Automatisk 
fredet 

A56 29478 Funnsted. Gjenstandsfunn fra jernalder i gravfeltet rett N for vegen 
til Skuterud. 1 stk. grått dekorert keramikkskår og 6 stk. fragmenter 
av brente bein. 

Automatisk 
fredet 

A57 41568 Gravminne fra jernalder. På sørsiden av vegen, mellom Skuterud 
Nordre og vegen Ås/Ski ligger en klart markert, jord- og 
steinblandet rundhaug. Den er bevokst med gran- og løvtrær. Et 
grustak ligger i SV kant. Ellers synes haugen urørt. D 12m, h 1,6-
1,75m. 

Automatisk 
fredet 

NR 150194 Holstad Øvre. Kokegroplokalitet. En kokegrop fra yngre 
bronsealder. Kokegropen er undersøkt ved utvidet registrering. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191310 Lokalitet Holstad. Steinfylt nedgraving under dyrket mark. A4008. 
Radiologisk datering til seinmiddelalder/nyere tid. 

Ikke fredet 

NR 191503 Kokegroplokalitet. 1 kokegrop, A4002. Kokegropen er undersøkt 
ved utvidet registrering. Jernalder. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191504 A4012, Kokegrop. Kokegropen er undersøkt ved utvidet 
registrering. Jernalder. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191505 Husmannsplass.Kjellerhull. A4001. Etterreformatorisk tid. Ikke fredet 
NR 191506 Lokalitet Holstad Østre. Kokegroplokalitet. 1 kokegrop, A4010. 

Kokegropen er undersøkt ved utvidet registrering. Jernalder. 
Fjernet (aut. 
fredet) 
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NR 191507 Lokalitet Holstad Østre. Kokegroplokalitet. Lok 3002: 2 
kokegroper. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191508 Lokalitet Holstad Østre. Kokegroplokalitet. Lok 3001: 5 
kokegroper. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191311 
 

Lokalitet Pukstad. Bosetning-aktivitetsområde. Kjone (turse, rie, 
korntørke) A4013. Radiologisk datert til tidlig middelalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191345 Kokegroplokalitet. Lokalitet Holstad Øvre. Kokegropen er 
undersøkt ved utvidet registrering. Jernalder. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 156563 Kokegroplokalitet. Lokalitet Haugerud Vestre. 10 kokegroper Automatisk 
fredet 

NR 212275 Lokalitet Haugerud. Kokegroplokalitet. 3 kokegroper. A2020-A2021 
og A1043. Bronsealder - jernalder. Lokaliteten ligger I kant med 
tiltaksområdet.  

Automatisk 
fredet 

NR 212276 Lokalitet Haugerud. Dyrkingsspor.  A2022 Gammelt dyrkingslag. Automatisk 
fredet 

NR 214048 Funn av en svært utydelig nedgravning, usikker funksjon. I 
strukturen ble det funnet keramikk. 

Automatisk 
fredet 

NR 214049 Funnsted. F134 Funn av brynestein. Ikke fredet 

NR 191358 Lokalitet Haugerud. Bosetning-aktivitetsområde. Lok 4016 og Lok 
2015. Steinkonstruksjon, dyrkningsflater, kokegrop, koksteinsrøys, 
kulturlag og nedgraving. Jernalder. Trekull under koksteinsrøysen 
er radiologisk datert til romertid (eldre jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 191359 Lokalitet Haugerud. Dyrkingsspor. To rydningsrøyser og et 
dyrkningslag. Dyrkingslag radiologisk datert til eldre bronsealder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191513 Lokalitet Haugerud. Kokegroplokalitet. Lok 2012: 3 kokegroper. 
A2005, A2007 og A2008. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191514 Lokalitet Haugerud. Kokegroplokalitet. Lok 2014: 3 kokegroper. 
A2013 Kokegrop/ildsted,  A2014 Kokegrop/ildsted og A2015 
Kokegrop/ildsted. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 173936 Lokalitet Askjum. Gravminne. Lok 58.Mulig gravhaug i veikrysset 
mellom Hoelstadveien (FV152) og Haugerudveien. 
Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 173934 Lokalitet Askjum. Røysfelt. Lok 57. Dyrkingslag og rydningsrøyser. Ikke fredet 

NR 145125 Lokalitet Askjum. Kokegroplokalitet. To kokegroper fra førromerk 
og romersk jernalder. Lokaliteten er utgravd ved utvidet 
registrering.  

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 173947 Lokalitet Askjum. Brønn. Teglbygd kum for kobling av vann fra ca. 
1850 ifølge lokal mann. Lok 60. 

Ikke fredet 

NR 214004 Steingjerde og voll rundt et beite. Steinstrenger. Ikke fredet 

NR 173937 Lokalitet Askjum. Gravfelt. Lok. 59. Hulveiløp og to gravhauger. 
Førreformatorisk tid.. 

Automatisk 
fredet 

NR 191379 Lokalitet Askjum. Gravfelt. Geofysikkundersøkelser i forbindelse 
med E18 Retvet - Vinterbro. Flere mulige graver og fortgrøfter ble 
tolket. Det ble åpnet sjakter på to av disse, som viste seg å være 
fotgrøfter. Disse er foreløpig lagt inn som enkeltminner. Ved 
åkervandring ble det gjort funn av blant annet to perler som kan 
dateres til vikingtid. Dessuten en fin flateretusjert pilespiss av 
bronsealderkarakter samt flere stykker flint og brent ben. 

Automatisk 
fredet 

NR 191436 Skuterud nordre. Bosetning-aktivitetsområde. En større (1,3 m i 
diam) forholdsvis sirkulær nedgravning undersøkt ved forenklet 
utgravning. Etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 

NR 191516 Lokalitet Skuterud. Kokegroplokalitet. Lok 4027: 6 kokegroper. 
Jernalder. 

Automatisk 
fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 
Nyere tids kulturminner 

Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S17 02140201021 62 Holstad Øvre  Hovedbygning. 1800-tallet, tredje kvartal  
S17 02140201022 62 Holstad Øvre Låve. 1800-tallet, tredje kvartal  
S18 02140201018 62 Holstad Nedre Hovedbygning. 1800-tallet, tredje kvartal  
S18 02140201017 62 Holstad Nedre 2 kornbuer. 1600-tallet  
S19 02140201020 62 Holstad Nedre Smie. 1700-tallet  
S20 02140202014 62 Holstad Stasjonsbygningen, 

Holstad stasjon (NSB). 
1900-tallet, første kvartal  

S20 02140202015 62 Holstad  Pakkhuset, Holstad 
stasjon. 

Ingen informasjon  

S21 02140203020 61 Askjum Framhus, Sagbakken 
(revet). 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S21 02140203021 61 Askjum Uthus, Sagbakken. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S22 02140203022 60 Haugerud Vestre Hovedbygning (revet). 1700-tallet, tredje kvartal  
S22 02140203023 60 Haugerud Østre Hovedbygning (revet). 1800-tallet, andre kvartal  
S22 02140203024 60 Haugerud Østre Bryggerhus. 1800-tallet, andre kvartal  
S22 02140203025 60 Haugerud Østre Stabbur (revet). 1800-tallet, andre kvartal  
S22 02140203026 60 Haugerud Østre Vognskjul. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S22 02140203027 60 Haugerud Østre Stall. 1800-tallet, andre kvartal  
S22 02140203028 60 Haugerud Østre Låve. 1800-tallet, andre kvartal  
S22 02140203029 60 Haugerud Østre Fjøs. 1800-tallet, andre kvartal  
S23 02140203016 61 Askjum Hovedbygning, Askjum 

gård. 
1700-tallet, tredje kvartal  

NR 191396 Lokalitet Skuterud nordre. Ovnslokalitet. En noe utvasket esse. 
Snittet under registreringen. Funn av glødeskall og slagg i 
massene. Mål: 0,55 x 0,6 m. Førreformatorisk tid. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191521 Lokalitet Skuterud. Veganlegg. Kavlebru A4118. Kavlebru: En 
planke på tvers av sjakten med brente kvister og greiner, ca 0,8 
meter under dagens overflate. 0,6 m tykt matjordsalg. 
Etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 

NR 191399 Lokalitet Skuterud nordre. Bosetning-aktivitetsområde. Funn av tre 
kokegroper og et ildsted, samt et lag med fem flintbiter og et lag 
med grov tegl av middelalderkarakter. Førreformatorisk tid. 
Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 191522 Skuterud. Veganlegg. Hulveg. Fleire hulvegløp. Veifar funnet ved 
maskinell sjakting og geofysiske undersøkelser.  

Automatisk 
fredet 

NR 191434 Lokalitet Askjum. Bosetning-aktivitetsområde. En rektangulær 
nedgravning som ble undersøkt ved forenklet utgravning, et større 
kokegropfelt samt ardspor. 24 kokegroper og dyrkingsflate med 
ardspor. Det ble blant annet funnet en flekke av flint under 
snittingen av nedgravingen. Radiologisk datert til eldre steinalder. 
Lokaliteten ligger delvis innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 215891 Funnsted. Funn av glasstav i toppen av pløyelaget. den er 15 mm 
lang, med reticella og stammer sannsynligvis fra yngre jernalder. 

Ikke fredet 

NR 215894 Veganlegg. Mulig hulvei. Observert i relasjon til anomalier i 
georadardataene. Den har samme utforming som anomaliene til 
georadardataene til hulveien (id 191522) som også er påvist ved 
sjakting på Skuterud lenger øst. Den mulige hulveien kan følges 
videre på LiDAR-kart, der en ser at den krysser geilen. 

Ikke fredet 
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S23 02140203017 61 Askjum Stabbur, Askjum gård.  1800-tallet  
S23 02140203018 61 Askjum Løe/fjøs, Askjum gård. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S23 02140203019 61 Askjum Smie, Askjum gård. Ingen informasjon  
S24 02140203010 71 Skuterud Nordre Hovedbygning. 1800-tallet, tredje kvartal  
S24 02140203011 71 Skuterud Nordre Stabbur. 1800-tallet, tredje kvartal  

 Meldepliktig i hht kml §25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

Verdivurdering 
Kulturmiljø 5 - Askjum/Holstad/Haugerud favner om deler av gårdene Holstad gnr 62, Askjum 
gnr 61, Haugerud gnr 60 og Skuterud gnr 71. Dette er alle gårder med svært stor tidsdybde. 
Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det en rekke fredete kulturminner og kulturminner 
fra nyere tid.  

I området rundt de gamle gårdstunene ligger det flere større lokaliteter med kulturminner fra 
forhistorisk tid. Dette er hovedsakelig større og mindre gravfelt, gravhauger, gravminner, 
bosetnings- og aktivitetsområder og gjenstandsfunn med sterk tilhørighet til de opprinnelige 
og eldste gårdene. Hovedvekten av de automatisk fredete kulturminnene kan tidfestes til 
eldre og yngre jernalder.  

  
Figur 2-18. Nedre Holstad. 

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 23 SEFRAK-registrerte 
bygninger. I tunet på Nedre Holstad finner vi de eldste bygningene innenfor kulturmiljøet. 
Disse er anført å være fra 1600-tallet, og kan dermed være automatisk fredet. På både 
Holstad, Askjum og Haugerud er det registrerte bygninger tilbake til 1700-tallet. Hovedvekten 
av dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen på 1800-tallet. 
På Haugerud er fortsatt den gamle rekketunstrukturen synlig i tunet gjennom lokaliseringen 
av de to brukene ved siden av hverandre.  

 
Figur 2-19. Haugerud sett fra jernbanebrua 

Både gravfeltene og gårdstunene ligger markert plassert i kulturlandskapet. Kulturmiljøet 
viser en sammenheng mellom historiske veger, gravminner fra jernalder og gårdstun. Samlet 
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viser disse en lang kontinuitet som bidrar til stor og viktig kunnskapsverdi. Kulturlandskapet 
fremstår som urørt, noe som bidrar til stor opplevelsesverdi.  

Kulturmiljø 5 – Askjum/ Holstad/ Haugerud er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor 
opplevelsesverdi og stor bruksverdi. Samlet vurdering blir stor verdi.  

 

  
Figur 2-20. Øvre Holstad. 

2.4.6 Kulturmiljø 6, Østensjø/ Hauger     
Kulturmiljøet ligger i et svakt kupert landbrukslandskap sør og opp for Østensjøvannet. 
Langs Østensjøvegen ligger det flere gårder på de høyeste punktene i landskapet med vidt 
utsyn over kulturlandskapet. Hol ligger på vestsiden av E18 litt opp i lia. Beliggenheten kan 
vitne om gammel bosetting.   

Hol (gnr 70) ble utskilt fra Gryteland i Kråkstad i kristen sagatid (1050-1350 e.Kr.). Etter 
Svartedauden ble Hol liggende øde, og det er mulig at deler av gården ble inntatt i Gryteland 
igjen. 

 
Figur 2-21. Østensjøvannet og over til Østensjø Søndre. 

Østensjø (gnr 69) betyr «østenfor sjøen». Alderen på gården er ukjent, men en gang i 
middelalderen (1050-1350 e.Kr.) ble gården delt i to langs en grense gjennom Østensjøtunet. 
Denne grensen ble opprettholdt helt til et jordskifte i 1901. Den vestlige delen fikk navnet 
Østensjø og den østlige Hauger. Søndre Østensjø var en selvstendig gård fra ca 1660 fremt 
til 1901 da den igjen ble slått sammen med Nordre Østensjø til en gård. Nytt tun ble anlagt 
en gang i tiden mellom 1660-1794.  

Haga antas å være fra kristen sagatid (1050-1350 e.Kr.), men det er ut fra kilder lite trolig at 
dagens Haga gård kan være den opprinnelige. Både Østensjø og Haga har erobret ny jord 
etter Svartedauden. Østenga, eller Hagaenga, var opprinnelig en husmannsplass fra 1820-
årene. To bygninger på Haga er oppført før 1750.    

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 71 
 

Selv om navnet Hauger (gnr 67) kan være fra vikingtid (800-1050 e.Kr.), er gården neppe så 
gammel. Hauger var udelt gård fram til 1823 da halvparten av gården ble solgt og ble senere 
til Nordre Hauger bnr 2, offisielt kalt Østre Hauger.  

I området rundt det gamle gårdstunet på Haga ligger det tre lokaliteter med kulturminner fra 
forhistorisk tid. Dette er bosetnings- og aktivitetsområder fra jernalder og middelalder. De 
automatisk fredete kulturminnene er ikke synlig over bakken. 

 
Fredete kulturminner 

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S25 02140202007 66 Haga Skur. Ingen informasjon  
S26 02140202002 66 Haga Låve/stall. 1700-tallet, andre kvartal  
S26 02140202008 66 Haga Grisehus. 1700-tallet, andre kvartal  
S27 02140202003 66 Haga Stue, Østenga, Hagaenga 

(revet). 
1800-tallet, første kvartal  

S27 02140202004 66 Haga Låve, Østenga, Hagaenga 
(revet). 

1800-tallet, første kvartal  

S28 02140202013 67 Hauger Hovedbygning, Hauger 
Østre. 

1700-tallet, tredje kvartal  

S29 02140202009 69 Østensjø Ruin etter hovedbygning, 
Nordre Østensjø. 

1700-tallet, andre kvartal  

S29 02140202010 69 Østensjø Bua (redskapshus), Nordre 
Østensjø. 

1800-tallet  

S29 02140202011 69 Østensjø Låve, Nordre Østensjø. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S30 02140202005 69 Østensjø Smie, Søndre Østensjø. 1900-tallet, første kvartal  
S30 02140202006 69 Østensjø Bolighus/føderådsbygning, 

Tomta, Søndre Østensjø. 
1800-tallet, første kvartal  

S31 02140202001 67 Hauger Bryggerhus, Vestre 
Hauger. 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S32 02140203013 70 Hol Hovedbygning. 1800-tallet, fjerde kvartal  

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A58 106275 Bosetnings- og aktivitetsområde. Bosetningsspor fra yngre jernalder. 
Lokaliteten befinner seg i dyrket mark, i skrånende terreng mot sletten 
ved Østensjøvannet. 8 strukturer (kokegroper og nedgravinger). 
Dispensasjon - 07/01478 - Nedgraving av strømkabel. 

Automatisk 
fredet 

A59 106264 Bosetnings- og aktivitetsområde. Bosetningsspor fra jernalder og 
middelalder. Lokaliteten ligger på et relativt flatt område i dyrket mark, 
sentralt plassert på en høyde, like nord for gårdstunet på Haga. 
Bosetningsspor i form av blant annet stolpehull og kulturlag, samt 
gjenstandsfunn av brynestein i kulturlag, og løsfunn av spinnehjul. 
Dispensasjon - 07/01478 - Nedgraving av strømkabel.  

Automatisk 
fredet 

A60 106262 Bosetnings- og aktivitetsområde. Bosetningsspor fra jernalder. 
Lokaliteten består av en kokegrop. Lokaliteten ligger på dyrket på en 
brink tett opp i mot en liten bergnabb. Det er vid utsikt mot øst og hele 
vegen mot vest. Dispensasjon - 07/01478 - Nedgraving av strømkabel. 

Automatisk 
fredet 

NR 181036 Lokalitet Østensjø. Grop.  Ikke fredet 
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S32 02140203014 70 Hol Stabbur. Ingen informasjon  
S32 02140203015 70 Hol Bryggerhus. Ingen informasjon  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 6 - Østensjø/Haga/Hauger favner om deler av gårdene Haga gnr 66, Hauger gnr 
67, Østensjø gnr 69 og Hol gnr 70. Dette er gårder med stor tidsdybde. Innenfor det definerte 
kulturmiljøet ligger det fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid.  

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 15 SEFRAK-registrerte 
bygninger. De eldste bygningene innenfor kulturmiljøet kan knyttes til gårdstunene på Haga 
og Hauger, der begge tunene har bygninger tilbake til midten av 1700-tallet. Hovedvekten av 
bygningene innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen på 1800-tallet. I området 
rundt det gamle gårdstunet på Haga ligger det tre bosetnings- og aktivitetsområder fra 
jernalder og middelalder som er automatisk fredet. En grop fra nyere tid. 

Kulturmiljø 6 Østensjø/ Haga/ Hauger er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels 
opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi. 

2.5 Kommunegrensa – Retvet 

2.5.1 Kulturmiljø 7, Kråkstad/ Glenne/ Bjastad 

Kråkstad og Glenne (Bjastadhøyden) ligger mot hverandre på hver sin rygg i et 
sammenhengende enhetlig og godt bevart jordbrukslandskap som strekker vidt ut øst- og 
nordover, med middelalderkirkestedet som tyngdepunkt og kommunikasjonsmessige 
knutepunkt. Glenne defineres som den sørvestligste del av Kråkstadgrenda. Samlet er dette 
et sammenhengende kulturlandskap med store landskapsmessige og kulturhistoriske 
verdier, og svært stor tidsdybde. 

I Ski var det trolig to opphavsgårder, Sander og Kråkstad. Det er uklart hvor Kråkstad lå, men 
man antar at Kråkstad utgjorde kjernen i en blokk innenfor moreneryggen med gårdsområder 
som omfattet bl.a. Glenne, Bjastad og Tomter. Disse var trolig ikke fulletablerte før ca år 600 
e.Kr. Man tror at senteret i opphavsgården i Kråkstad lå på toppen av Bjastadhøyden. Da 
den delen av opphavsgården som lå vest for Kråkstadelva ble delt i to, ble grensen mellom 
Oppsal og sentrumsgården trukket tvers over selve toppen. Navnet på opphavsgården her 
gikk tapt fordi den selvstendige sentrumsgården gjennomgikk en form for deling i tiden 
omkring 600 e.Kr. Sannsynligvis skyldes dette at den gamle tunplassen på Bjastad-høyden 
ble oppgitt for en tid, og at det befolkningsmessige tyngdepunktet ble flyttet til strøket der 
Kråkstad kirke senere ble bygd. Dette stedet har siden middelalderen vært kirkested og 
prestegård. Kråkstad kirke er en steinkirke i sen romansk stil (rundbuestil) bygget i perioden 
1150-1200. Den automatisk fredete kirken er også listeført (Riksantikvaren).  
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Figur 2-22. Kråkstad kirke 1880 (kilde: Ski bibliotek) og 2011. 

Bosetningsspor 
Skimorenen har vært attraktiv for bebyggelse de siste 9000 år. I randsonen finnes tufter etter 
nedlagte husmannsplasser, dyrkingsspor og kullproduksjon fra nyere tid. Langs etter 
moreneryggen ligger mange gravminner, både enkeltvise og samlet i gravfelt. Disse 
kulturminnene er alle automatisk fredet. I skogsområdet rundt Harestad og Oppsal gård 
ligger i alt fem gravfelt med totalt ni gravhauger fra jernalder. På Glenneraet ligger fire 
gravfelt med i alt 11 gravhauger. I skogen ovenfor Bjastad ligger en steinring i tilknytning til 
gravhaugene. Denne har trolig brukt i tilknytning til gravritualer. I tilknytning til kirka og 
prestegården ligger et gravfelt markert i landskapet med vidt utsyn over bygda. Gravfeltet er 
datert til eldre jernalder. Kråkstad var også stevne- og tingsted i jernalderen.  
 

 
Figur 2-23. A63 Gravfelt (Id 48691). Bildene viser gravhaug, steinring og hulveg i Prestegårdsskogen 

Gårdsbebyggelse 
Kulturmiljøet består av et kulturlandskap med markant gårdsbebyggelse og 1700-talls 
tunstrukturer delvis bevart.  

Gryteland ble etablert i eldre jernalder (ca 400e.Kr.). Alderen på Kråkstad kan settes til tidlig 
på 600-tallet og Oppsal til omkring 400 e.Kr. Bjåstad og Tomter utviklet seg til selvstendige 
gårder i vikingtiden, men begge står trolig på tufter etter eldre gårder.  

Kråkstad prestegård ligger sentralt på Kråkstad-morenen like sørøst for kirken. Dagens 
hovedbygning ble oppført i 1771 etter en brann i februar 1770. I 1922 ble bygningen 
restaurert etter tegninger av arkitekt Otto Scheen. Bygningen preges av stor grad av 
autentisitet, har høy verneverdi og høy arkitektonisk verdi. På prestegården finnes også 
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tørkeanordninger og annet inventar til et militært telt oppført før 1827. I fredningen er dette 
nevnt som stabbur. Både boligen og restene etter teltet er vedtaksfredet etter 
kulturminnelovens § 15. I prestegårdshagen mellom våningshuset og vegen til Kråkstad kirke 
står det en bautastein av granitt fra jernalder med innrisset kors. På Prestegårdshavna ligger 
et gravfelt fra jernalder bestående av 10 rundhauger. 

 

   
Figur 2-24. Kråkstad prestegård. 

 
Østre Glenne har godt bevarte bygninger fra slutten av 1800-tallet. Her er også en fin allé. 
Nær tunet er det gravfelt fra jernalder. De fleste av gårdene innenfor kulturmiljøet har 
SEFRAK-registrerte bygninger. SEFRAK-registeret viser at bolighuset på Store Gryteland og 
forpakterboligen på Kråkstad er oppført på 1700-tallet, en del bygninger er oppført før 1850, 
mens det meste av gjenstående eldre gårdsbebyggelse er oppført i siste halvdel av 1800-
tallet.   

 

 
Figur 2-25. Østre Glenne.  

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 75 
 

 
Figur 2-26. Gravhaug (Id 68418) ved Østre Glenne (Bjastadhøyden). 

Gamle vegfar 
Det finnes flere gamle vegfar fra før 1650 i området. Langsetter Bjastadhøyden går det et 
historisk vegfar. Østre gren av den Fredrikhaldske kongeveg følger trolig oldtidens hovedveg 
gjennom dette området, og er på enkelte strekninger bevart med gammel vegstandard.  

Lokale uregistrerte kulturminner  
Ski kommune har kartfestinger som viser uregistrerte kulturminner som er meldt inn av 
grunneiere m.fl. Dette er tre mulige bronsealderrøyser ved Gryteland, rydningsrøyser og 
mulig rundhaug ved Søndre Haugen, mulig bronsealderrøys med bauta øst for Søndre 
Gryteland, samt lokale registreringer av gamle veifar, dammer, mulige gravrøyser el 
rydningsrøyser, broer og annet som ikke ble SEFRAK-registrert. Husmannsplasser er 
markert der hvor plasser, gårder og bosetning har ligget ut fra opplysninger i folketelling og 
befaringer.  

Fredete kulturminner 
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A61 62776 Gryteland store. Gravminner. Rundrøys fra jernalder ligger på høyeste 
punkt i dyrket mark. Klart markert, mulig fotkjede. Tydelig i terrenget. 
Bygd av stein. D 12m, h 1m. Gravrøyser også på andre siden av 
vegen. 

Automatisk 
fredet 

A62 68402 Gravminne på et dyrket stykke, Bernhusløkka. Rundrøys fra jernalder, 
noe jordblandet. I røysas N-del, delvis fjernet potetkjeller. Det blir 
hvert år lagt åkerstein på røysa, men det er sannsynlig at den 
opprinnelig er et fornminne. Opprinnelige mål vanskelig å anslå. 
Nåværende D 25m, h 1,5m. 

Automatisk 
fredet 

A63 48691 Gravfelt fra jernalder. Prestegårdskogen. Samling fornminner 
bestående av 4 rundhauger, 1 rund steinsetning, rest av gravhaug og 
1 haug som kan være noe usikker som fornminne. Haugene har 
diameter fra 6-18m og høyde fra 1-1,5m. Rund steinsetning. Består av 
9 kampestein. 7 av steinene er oppreist. D 9m. Alle fornminnene 
ligger i tett granskog. Hulveg går forbi feltet i øst. Norsk kulturråd: 
Innstilling fra utvalget for høyt prioriterte fornminner. Befaring 2013, 
AFK: Ny geometri målt inn og ny tilstandsrapport utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 
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A64 19092 Gravfelt fra jernalder. 1: Rundhaug. Klart markert gravhaug på 
moreneryggens høyeste punkt. Utflatet topp som danner et platå. 
Haugens opprinnelige form antas å være intakt i Ø og S, men 
haugens opprinnelige størrelse er noe vanskelig å fastslå pga nyere 
tids inngrep. Opprinnelig lengde NS antas å ha vært 15-16 m. Høyde 
ca 1,8m. 2. Rydningsrøys, trolig fra nyere tid. Lengde NS 4 m, bredde 
ØV 3 m og høyde 0,7 m. 

Automatisk 
fredet 

A65 68413 Gravfelt fra jernalder. I dyrket mark, felt med minst 10 utpløyde 
rundhauger. To av dem, hvorav 1 på åkerholme, tegner seg som 
markerte forhøyninger. De øvrige trer klart fram på flyfoto over 
området. Når jordet pløyes og harves er disse haugene synlige som 
steinrike små forhøyninger. 

Automatisk 
fredet 

A66 19085 Gravfelt fra jernalder på Prestegårdshavna. Feltet består av 10 
rundhauger. Alle er klart markerte, bygd av stein og jord. 2 av 
haugene er utgravde, 3 avflatet. De øvrige synes urørte. 8 av 
haugene ligger på toppen av morenerygg, 2 ligger på en svakt 
hellende flate ved foten av og S for moreneryggens topp. Haugenes d 
6-20m, h 0,3-1,75m. Norsk kulturråd: Innstilling fra utvalget for høyt 
prioriterte fornminner. 

Automatisk 
fredet 

A67 19087 Gravminne. Rundhaug fra jernalder, klart markert. Haugen er bygget 
av stein og jord og bevokst med løvtrær. Urørt. D ca 11m, h ca 1m. 

Automatisk 
fredet 

A68 33141 Gravfelt fra jernalder. Rundhaug, klart markert, bygget av jord og 
stein. Bevokst med store ospetrær. Urørt? D 18m, h 2m. 5m SØ for 1: 
2. Rest av gravhaug. Klart markert mot S. Bygget av stein og jord. I 
midten en stor grop. 

Automatisk 
fredet 

A69 75043 Bautasteinslokalitet. I prestegårdshagen mellom våningshuset og 
vegen til Kråkstad kirke står det en bautastein fra jernalder med 
innrisset kors. Steinen som er av granitt heller sterkt mot V, er 1m h, 
0,3m bred og 0,25m t nærmest bakken, smalner til 0,1m mot toppen. 

Automatisk 
fredet 

A70 68404 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, noe uklart markert, men tydelig i 
terrenget. Bygd av jord. D 18m, h i N 1-1,5m, h i S 2m. Befaring 2013, 
AFK: I forbindelse med utvidelse av kirkegården ble et gjerde og flere 
busker fjernet i kanten av gravhaugen under overvåkning. Deler av 
gressplenen på haugen ble fjernet. Dette ble rettet opp. Ny innmåling 
av geometri samt ny tilstandsrapport ble utarbeidet i forbindelse med 
kontrollregistreringen.   

Automatisk 
fredet 

A71 84847 Kirkested fra middelalder. Kråkstad kirkested. Kråkstad kirke, 
langkirke i stein. Tinglyst som fredet eiendom. Følgende bygning er 
tinglyst som automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4: Kråkstad 
kirke (GAB 148856640). Fredningen omfatter både eksteriør, interiør 
og veggfast inventar. 

Automatisk 
fredet 

A72 86104-2 Bygningslokalitet. Kråkstad prestegård. Bur – stabbur – loft fra 1827.  Vedtaksfredet 
A73 86104-1 Bygningslokalitet. Kråkstad prestegård. Bolig. Prestegård 

hovedbygning fra 1770 (ombygget 1922). 
Vedtaksfredet 

A74 116244 Bosetnings- og aktivitetsområde fra yngre bronsealder og eldre 
jernalder funnet like øst for Kråkstad kirke. Funnområdet ligger på 
”ryggen” av høydedraget, og det er det vid utsikt i alle retninger. 
Bosetningsspor i form av kokegroper, stolpehull og dyrkingslag. 
Dispensasjon - 07/00222. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

A75 75038 Gravfelt på Hanselund. Gravfelt fra jernalder bestående av en stor 
rundhaug som er klart markert (d 21m, h 1,5-1,75m) og 4 mindre og 
uklart markerte rundhauger. Alle er bygd av jord og stein. Den største 
haugen synes urørt, mens de små har spor etter plyndring. 150m 
NNV for feltet, i dyrket mark, kan det ligge en overpløyd haug. Norsk 
kulturråd: Innstilling fra utvalget for høyt prioriterte fornminner. 

Automatisk 
fredet 

A76 9740 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert, bygget av stein og 
jord. På toppen, et lite hus. Opprinnelige d ca 13,5m, nåværende d 
12m, h 1,5m. 

Automatisk 
fredet 
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A77 9744 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert. Bygd av jord og 
stein. Haugen delvis ødelagt av jordkjeller. D 16m, h 1,75m. 

Uavklart 

A78 39142 Gravfelt fra jernalder, bestående av 5 rundhauger, hvorav 4 ligger V 
for bygdevegen og 1 Ø for vegen. Den østligste haugen er avskåret 
av vegen. Haugene, som er klart markerte men noe uklart avgrenset, 
er bygget av jord og stein. 2 synes urørte. D 7-18m, h 0,5-1,75m. 
Utsikt over dyrket mark i N og mot Kråkstad kirke i NNØ. 

Automatisk 
fredet 

A79 43164 Gravfelt fra jernalder. Samlingen består av 3 rundhauger og 1 rund 
steinsetning like S for Glennevegen.  Klart markerte hauger, bygd av 
stein og jord. D 10-22m, h 0,75-1,5m. Rund steinsetning, består av 8 
stein. I midten forsenkning. D 18m, dybde 0,25m.  

Automatisk 
fredet 

A80 52908 Gravminne fra jernalder. Klart markert rundhaug som ligger på østre 
helling av Kråkstadmorenen. Bygd av jord og stor stein. Grop i 
toppen. D 20m, h 1,5m i V, 2m i Ø. Utsikt mot Kråkstad kirke i NNØ. 

Automatisk 
fredet 

A81 48708 Gravfelt fra jernalder i Havna. Samlingen består av 5 gravhauger, 1 
steinsetning, 4 usikre gravhauger og 2 usikre steinsetninger. 
Gravhaugene er bygd av stein og jord og 3 av dem har fotkjede. Den 
sikre steinsetningen har 6 stående stein i ring og en midtstein som er 
falt overende. Gravhaugene: D 5-15m, h 0,3-1m. Steinsetningene: D 
10-15m.  

Automatisk 
fredet 

A82 68418 Gravminne fra jernalder. Kant i kant og N for Glennevegen ligger en 
rundhaug. Klart markert, bygget av stein og jord. Noe skadet. D 12m, 
h 1,5m. Grensemerke på haugen. 

Automatisk 
fredet 

A83 29120 Gravfelt fra jernalderen. Kant i kant og N for vegen til Glenne ligger tre 
rundhauger. Klart markerte men noe uklart avgrenset. Bygd av jord og 
stein. Urørte? D 11-12m, h 1m.. D 11m, h 0,75.1m. Samlingen har 
tidligere bestått av 6 hauger. 3 hauger fjernet i 1977. Utsikt mot dyrket 
mark i N og NØ, Kråkstad kirke i NØ. 

Automatisk 
fredet 

A84 43168 Gravfelt fra jernalder. Lav rundrøys, markert av fotkjede med tettstilte 
stein. D 15m, h 0,5. Synes urørt. Rundhaug, klart markert. Stedvis 
synlig fotkjede av tettstilte stein. Synes urørt. D 11m, h i N 0,5m, i S 
0,3m. NØ for gravhaugene ligger det 5 groper, 1-4m i tvm. Mulige 
dyregraver? Inneholder ikke kull. Det gjøres oppmerksom på at 
kartfesting er endret høsten 2013 på grunn av hogstbefaring. Begge 
gravhaugene og gropene ble målt inn på nytt med gps, og ny 
lokalitesavgrensning ble laget på grunnlag av dette. 

Automatisk 
fredet 

A85 43172 Gravfelt fra jernalder. På kollen ligger 2 rundhauger, klart markert. 
Bygd av jord og stein. Haugen kalles Kongen. D 12m, h 1-1,5m. 
Begge haugene ligger på fjell. Utsikt mot N til Tomter og Kråkstad 
kirke. 

Automatisk 
fredet 

A86 52970 Gravminne fra jernalder på Oksælluggen. Rundhaug lagt over 
høyeste punkt av ryggen. Klart markert. Bygget av jord. Toppen flat. 
Mulig bautastein på haugen? Trolig urørt. D 21m, h 1,7m.  

Automatisk 
fredet 

A87 68424 Gravfelt fra jernalder. På en liten topp av kollen ligger en rundhaug, 
uklart markert. Bygd av jord og stein. Tegner seg tydelig i terrenget. D 
10m, h 1m. 20m V for denne ligger en mindre rundhaug. Klart 
markert. Bygd av jord og stein. Synes urørt. D 7m, h 0,4m.  
 
Kontrollregistrert av Akershus fylkeskommune i forbindelse med E18-
prosjektet i 2013. Det ble lagt til et nytt enkeltminne (ID68424-3 - 
gravhaug opprinnelig registrert av E. Skjelsvik i 1958 som manglet i 
Askeladden). Gravfeltet har fått ny geometri, en oppdatert 
tilstandsbeskrivelse (se enkeltminner) og det er lagt til en hendelse. 
ID68424 og ID23321 bør tolkes som ett gravfelt (Se ID23321).  
 
ID23321 og ID68424 ligger i den vestligste delen av Oppsalåsen, der 
det er flatt og kupert, sør-sørvest for stående bygg. Her er det ganske 
åpen skog, bortsett fra rundt ID68424-1 der det er noe tettere 

Automatisk 
fredet 
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barskog. Dette er det høyeste området på hele Oppsalåsen, med god 
utsikt mot åkeren i nord og vest. Gravhaugene ligger i et område hvor 
det også ligger en hulvei (ID173918/Lok 21), og et nyere tids 
bosetning-/aktivitetsområde (ID173933/Lok 20). Tre av gravhaugene, 
ID23321-1, ID68424-1 og ID68424-2, var som nevnt registrert 
tidligere. 

A88 23321 Gravfelt / Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert. D 8,1m, h 
0,75-1m, høyest i V, hvor terrenget heller. 
 
Kontrollregistrert av Afk i forbindelse med E18-prosjektet i 2013: Det 
ble funnet en gravhaug, ID23321-2, rett ved ID23321-1, slik at det har 
blitt omdefinert til et gravfelt. Lokaliteten har fått ny geometri og 
tilstandsbeskrivelse (se enkeltminner). I tillegg har det blitt lagt til en 
hendelse. Funn av en ikke-registrert gravhaug (ID68424-3 som 
Elizabeth Skjelsvik registrerte i 1958, men som ikke lå i Askeladden) 
på gravfeltet (ID68424) rett ved, gjør at avstanden mellom ID23321 og 
ID68424 kun blir 35 meter. Disse to gravfeltene bør av den grunn 
tolkes som ett gravfelt, slik Skjelsvik gjorde i 1958. Vi velger likevel å 
beholde inndelingen i to gravfelt siden Askeladden id-numrene er 
benyttet i korrespondansen knyttet til reguleringen av ny E18.  
ID23321 og ID68424 ligger i den vestligste delen av Oppsalåsen, der 
det er flatt og kupert, sør-sørvest for stående bygg. Her er det ganske 
åpen skog, bortsett fra rundt ID68424-1 der det er noe tettere 
barskog. Dette er det høyeste området på hele Oppsalåsen, med god 
utsikt mot åkeren i nord og vest. Gravhaugene ligger i et område hvor 
det også ligger en hulvei (ID173918/Lok 21), og et nyere tids 
bosetning-/aktivitetsområde (ID173933/Lok 20). Lokaliteten ligger 
delvis innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

A89 43217 Gravfelt fra jernalder. Samlingen består av tre rundhauger. Rundhaug, 
klart markert. D 8,2m, h 0,75-1m. 2. Rundhaug, noe uklart markert. D 
15,1m, h 1m. 3. Rundhaug, klart markert. D 9,3m, h 0,75m. 
 
Kontrollregistrert av Akershus fylkeskommune i 2013 av E18 
prosjektet: Sett bort fra vegetasjonsendringer var tilstanden til 
gravhaugene stort sett uendret (se enkeltminner). Gitt ny 
lokalitetsgeometri og tilstandsrapport. I tillegg har det blitt lagt til en ny 
hendelse. 

Automatisk 
fredet 

A90 48710 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, uklart markert. Tegner seg 
tydelig i terrenget. Bygd av jord og stein. Potetkjeller bygd inn i N-
siden. D 20m, h 1,5 - 2m. Befaring 2013, AFK: Ny geometri målt inn 
og tilstandsrapport utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 

NR 191361 Gryteland lille. Dyrkingsspor. Fire rydningsrøyser, en dyrkningsflate 
og et kulturlag. Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 191362 Grytland lille. Bosetning-aktivitetsområde. Funn av en større 
stenkonstruksjon og en kokegrop. Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 191360 Gryteland lille. Dyrkingsspor. Funn av tre rydningsrøyser og et eldre 
dyrkningslag i vestvendt skråning på Gryteland lille. Førreformatorisk 
tid. Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 22690 Gryteland lille. Kokegroplokalitet. Grop. Befaring og utgraving i 1958 
v/Andersen og Skjelsvik.        

Uavklart 

NR 174070 Gryteland store. Gravminne. Lav gravrøys på en høyde. Jernalder. Automatisk 
fredet 

NR 174088 Gryteland store. Dyrkingsspor. Høyryggsåker. Nyere tid. Ikke fredet 

NR 174438 Bosetning-aktivitetsområde. Lok 37. Funn av ett flintavslag i et 
prøvestikk og skjørbrent stein i et annet. Steinalderlokalitet. 

Automatisk 
fredet 
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NR 173951 Gryteland lille. Dyrkingsspor. Dyrkningsflate med steingjerde og 4 
rydningsrøyser. Kullprøve fra dyrkingslag i PS1, radiologisk datert til 
tidlig middelalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 191523 Gryteland store. Bosetning-aktivitetsområde. Lok 3006: Aktivitetsspor, 
stolpehull, grøfter: A3050-3065. Førreformatorisk tid.  

Automatisk 
fredet 

NR 191335 Gryteland store. Bosetning-aktivitetsområde. Lok 3005. A3020 og 
A3027, stolpehull. 

Ikke fredet 

NR 191337 Gryteland store. Bosetning-aktivitetsområde. Lok 1005.  A1011 og  
A1012, stolpehull. Førreformatorisk tid. Lokaliteten ligger delvis 
innenfor tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 173944 Lokalitet Gryteland. Dyrkingsspor. Dyrkingsflate med steingjerde og  2 
rydningsrøyser. Dyrkingsflate. Kullprøve fra prøvestikk radiologisk 
datert til nyere tid. 

Ikke fredet 

NR 191526 Gryteland store. Kokegroplokalitet.  Lok 3003. A3015 kokegrop. Fjernet (aut 
fredet)  

NR 173959 Lokalitet Gryteland store. Dyrkingsspor. Dyrkningsflate og 2 
rydningsrøyser. Mulig dyrkingsflate. Fra PS ved R5, mulig 
dyrkningslag. Radiologisk datert til romertid (eldre jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 173924 Lokalitet Gryteland store. Dyrkningsflate, steingjerde, tuft og 4 
rydningsrøyser. Dyrkingsflate øst for steingjerde. Kullprøve tatt fra 
prøvestikk ved rydningsrøys 3. Radiologisk datert til seinmiddelalder.  

Ikke fredet 

NR 191530 Gryteland store. Kokegroplokalitet. Lok 3004: 1 kokegrop. A3009. 
Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 191534 Gryteland store. Kokegroplokalitet. A1017 Kokegrop, gravd ut ved 
forenklet utgravning. Jernalder. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191538 Gryteland store. Kokegroplokalitet. A1031 Kokegrop, gravd ut ved 
forenklet utgravning under registreringen. Jernalder. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 173919 Lokalitet Gryteland store. Dyrkingsspor. Dyrkningsflate og 10 
rydningsrøyser. Radiologisk datert til seinmiddelalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 174098 Gryteland store. Funnsted. Skjørbrent stein og flint i prøvestikk.  Ikke fredet 
NR 180080 Gryteland store. Kokegroplokalitet.Lokaliteten består av ti kokegroper 

funnet i dyrket mark ved sjakting. Lokaliteten ligger på brinken, 10 m 
sørvest for gårdsvei til bolig i Askimveien 113, en tidligere 
husmannsplass under Gryteland store. Rett nordøst for veien er det 
flatt, men kupert barskoglandskap. I dyrket mark sørvest for veien 
heller landskapet ned mot et dalsøkk der det en gang sannsynligvis 
har rent en bekk øst-vest. Fra lokaliteten er det vid utsikt mot blant 
annet gården Skuterud i Ski. Lokaliteten ligger ca. 65 meter sørøst for 
gravfelt 62776. Det er nokså tynt med matjord, 20-25 cm, og i årenes 
løp har matjorda seget nedover av naturlige årsaker og av 
jordbruksdrift. Dette har ført til at kokegropene er dratt utover med 
plog og at det bare er bunnen igjen. Det er generelt en del skjørbrent 
stein i matjorda innenfor sjaktet område. Jernalder. Gravd ut ved 
forenklet utgravning under registreringen. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 174039 Gryteland store. Kullfremstillingsanlegg. Kullgrop. Uviss tid. Uavklart 
NR 174047 Lokalitet Gryteland store. Dyrkingsspor. Tre rydningsrøyser, et lavt 

steingjerde og en annen steinstruktur. Nyere tid. 
Ikke fredet 

NR 180792 Lokalitet Gryteland store. Bosetning-aktivitetsområde. Område med 
stolpehull, kokegroper og grav. Jernalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 174050 Lokalitet Gryteland store. Dyrkingsspor. To steingjerder og to 
rydningsrøyser. Lok 75. Nyere tid. 

Ikke fredet 

NR 160183 Lokalitet Prestegårdskogen. Veganlegg. Hulveifar går parallelt og S 
for «Kongeveien». Veifaret er tydelig markert i terrenget og kan følges 
minst 30 m. Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 173888 Lokalitet Tomter. Funnsted. Funn av ett flintfragment, lok 43. 
Steinalder. 

Ikke fredet 
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NR 173886 Lokalitet Tomter. Bosetning-aktivitetsområde. Steinalderlokalitet og 
røys ved flyttblokk, lok 41. Boplass steinalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 173953 Lokalitet Tomter. Steinbrudd. Steinuttak, nyere tid, lok 48. Ikke fredet 
NR 179862 Lokalitet Glenne. Steinbrudd. På sørøstsiden av et lavt berg er det tatt 

ut noe stein i en utstrekning på omtrent 45 m. Det ligger bruddstein 
synlig foran bruddflaten. Området er bevokst med plantet gran. 
Bortenfor berget mot øst og sør er terrenget forholdsvis flatt og fuktig. 
Berget fortsetter innover mot vest og nord. Lokaliteten ligger på 
nordre Glenne, ca. 420 m nordvest for tunet på nordre Glenne og ca. 
30 m sør for eiendom med gnr. 13/1. Det er også et steinuttak 40 m 
lenger nord (id173953 på gbnr. 13/1) og et 70 m lenger øst 
(id173949). I likhet med de fleste steinbruddene i området er det 
sannsynlig at det er tatt ut stein i nyere tid til lokal bruk. 

Ikke fredet 

NR 173949 Lokalitet Glenne. Steinbrudd. Nyere tids steinuttak, lok 47. Ikke fredet 
NR 173939 Lokalitet Glenne, Tomter. Annen arkeologisk lokalitet. Lokaliteten 

består av flere synlige kulturminner fra nyere tid. Alle kulturminnene 
ligger i barskog ut mot dyrket mark i øst og mot sør. Området er 
særpreget av at det er bratt berg ned mot dyrket mark i øst. 
Kulturminnene er knyttet til dagens dyrket mark, men også til andre 
fortidige aktiviteter. Blant annet er det spor etter steinbrudd langs med 
hele berget ut mot dyrket mark i øst. Det er også to tufter lengst sør 
på lokaliteten som muligens kan knyttes til husmannsdrift. Lengst nord 
på lokaliteten, delvis langs med dyrket mark i sør og videre inn i 
skogen i vest, går det på eiendomsgrensen mellom gbnr. 11/1 i sør og 
gbnr. 13/1 i nord, et steingjerde. Lokaliteten ligger ca. 145 m VSV fra 
krysset inn til gården Nordre Glenne. Grensegjerdet nord på 
lokaliteten går nærmest helt ut til Glenneveien i øst. Lokaliteten ligger 
i kant med tiltaksområdet. 

Ikke fredet 

NR 213762 Dyrkingsspor. Gammel dyrkningsflate med rydningsrøys. Ikke fredet 
NR 179857 Kokegroplokalitet.  2 kokegroper. Jernalder. Automatisk 

fredet 
NR 179864 Lokalitet Kråkstad prestegård. Dyrkingsspor. Det er funnet spor etter 

dyrking på en øst-hellende flate i et hogstfelt avgrenset av dyp kløft 
med bekk i nord og bekk i sør. Dyrkingsflaten er ikke avgrenset mot 
vest. Lenger mot øst blir undergrunnen svært fuktig og det er noe 
myrtilvekst i prøvestikkene. Området heller ned mot dam i øst (55 
meter lenger øst for lokaliteten) og enda lenger øst er det dyrket mark. 
Det er en del dreneringsgrøfter i det fuktige området øst for 
dyrkingsflaten. Hogstfeltet virker gammelt og området er bevokst med 
mye gress. Det er tykke lag med gresstorv og relativt tykt lag med 
humus omdannet fra torva. Under dette er det brun sand, tolket som 
dyrkingslag. Det er nesten ikke stein i undergrunnen og den består av 
sand og noe grus. Det ble i alt gravd 8 prøvestikk på flaten hvorav fem 
var med synlig dyrkingslag. Lokaliteten er 750 kvadratmeter stor. 
Dyrkingslag radiologisk datert til merovingertid (yngre jernalder). 
Lokaliteten er søkt frigitt i forbindelse med «Ny jord» planen. 

Automatisk 
fredet 

NR 179865 Lokalitet Kråkstad prestegård. Dyrkingsspor. Rett nord for og 
nedenfor en morenerygg er det spor etter en tidligere dyrket flate fra 
vikingtid. Lokaliteten ligger 95 m nordøst for gravfelt id 43168, 240 m 
vest for Nordli gbnr. 12/2 og 35 m nord for grusvei. Den ligger på en 
svak nordøst-hellende flate. Flaten ligger tett opp mot moreneryggen. 
Det er ikke stein på selve dyrkingsflaten, men en del morenestein 
ligger spredt lenger østover og opp mot moreneryggen i sør. Området 
har vært bevokst med barskog, forholdsvis nylig hugget. 
Dyrkingsflaten er avgrenset mot øst og nord av prøvestikk uten synlig 
dyrkingslag i profilet. Det går en grusvei nordover lokaliteten mellom 
ps5 og ps6. Dyrkningsflaten er ikke avgrenset mot vest. Lokaliteten er 
1551 kvadratmeter stor. Dyrkingslag radiologisk datert til vikingtid 

Automatisk 
fredet 
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(yngre jernalder). Lokaliteten er søkt frigitt i forbindelse med «Ny jord» 
planen. 

NR 176119 Haug/groplokalitet. Nyere tids konstruert gravhaug.  Ikke fredet 
NR 191363 Lokalitet Glenne østre. Kokegroplokalitet. To kokegroper. 

Førreformatorisk tid. Gravd ut ved forenklet utgravning under 
registreringen. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 211631 Kokegroplokalitet. Kokegrop A1053. Jernalder. Automatisk 
fredet 

NR 191364 Lokalitet Glenne østre. Kokegroplokalitet. To kokegroper, undersøkt 
ved forenklet utgravning. Førreformatorisk tid. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 191376 Lokalitet 14/23. Kokegroplokalitet. To kokegroper udersøkt ved 
forenklet utgravning. Førreformatorisk tid. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 211632 Kokegroplokalitet. Lok 2003, A2026 og A2027 kokegroper. Jernalder. 
Lokaliteten ligger i kant med tiltaksområdet. 

Automatisk 
fredet 

NR 211633 Kokegroplokalitet. A1051, A1052 kokegroper. Jernalder. Automatisk 
fredet 

NR 173918 Lokalitet Veganlegg. Lok 21 Hulvei på Oppsal, gbnr 15/1. Registrert 
ved E18-prosjektet av AFK i 2013. Lok 21 består av en hulvei. Den 
ligger i den nordvestlige delen av Oppsalåsen, der terrenget heller 
mot nordøst. Det er ganske åpen skog med noen løvtrær i området. 
F1, Hulveien er nesten 100 meter lang, og svinger unna gravhaugene 
ID68424-1 og ID68424-2, som ligger rett sør og sørøst for hulveien. 
Den starter i sørøstlig hjørne av den stående bygningen (er bare ett 
stående hus på Oppsalåsen), like nedenfro der et nyere tids veifar 
(F1, Lok 20/ID173933-1) stopper. Hulveien går i nordøstlig retning. 
Etter omtrent 30 meter, nord for gravhaug 1 på ID69424, svinger den 
mot nord-nordøst og blir mer tydelig etter som terrenget heller mer 
nedover. Hulveien ender i steingjerdet (F2 Lok 20/ID173933-2) og 
åkeren i nordøst. Det er ingen åpning for hulveien i steingjerdet, som 
tyder på at den er eldre og ikke i bruk da gjerdet ble anlagt. (Det ligger 
noen steiner langs kanten på hulveien). Førreformatorisk tid. 

Automatisk 
fredet 

NR 173933 Lokalitet Oppsal.  Lok 20, bosetning-aktivitetsområde 
(Husmannskompleks?) på Oppsal, gbnr 15/1. Reg. ved E18 prosjektet 
av AFK i 2013. ID173933, består av veifar, steingjerder, 
rydningsrøyser, dyrkningsflater og steinuttak. Lokaliteten ligger i den 
vestligste delen av Oppsalåsen, rundt et større platå med et stående 
bygg, samt i hellende flater mot nord-nordøst og sørøst. Innenfor det 
samme området ligger de to tidligere registrerte gravfeltene ID23321 
og ID68424, samt en hulvei ID173918 (Lok 21, F1). Videre kan det se 
ut som det er flere steinuttaksfelt i området, både i skråningen i sørøst 
og i nord-nordøst. Det er både åpen og tettere blandingsskog i 
området, og lengst i sørøst strekker lokaliteten seg inn i området med 
planta granskog (F11). I tillegg til bygningen som står der i dag, skal 
det ifølge ØK-kart ha vært en bygning rett ved den nordligste 
rydningsrøysa (F13) i området. Denne bygningen var ikke kjent ved 
registreringen, og ble ikke funnet. Den kan kanskje knyttes opp mot 
Lok 20. Lokaliteten ligger delvis innenfor tiltaksområdet. 

Ikke fredet 

NR 174006 Lokalitet Oppsal. Dyrkingsspor. Lok 28 Dyrkningsspor/steingjerde på 
Oppsal, gbnr 15/1. Reg. ved E18 prosjektet av AFK i 2013. 
Lokaliteten består av en mulig rydningsrøys, et steingjerde og to 
dyrkningsflater. Lok 28 ligger rett nord for R43217 og strekker seg 
ganske langt mot både øst og vest. Her er det tett granskog i vest og 
mer åpne felter mot øst. Etterreformatorisk tid. Lokaliteten ligger 
delvis innenfor tiltaksområdet. 

Ikke fredet 

NR 174022 Lok 29 Rydningsrøyslokalitet på Oppsal, gbnr 15/1. Reg. ved E18 
prosjektet av AFK i 2013. Lok 29 består av en rydningsrøys. Den 
ligger i sørøstlig hjørne av Oppsalåsen, der et belte med skog går ut 
mot sør. Her er det relativt tett blandingsskog. En bekk som renner 

Ikke fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

I forbindelse med Akershus fylkeskommune sine kml § 9 registreinger i planområdet er det 
kommet til 62 nyregistrerte lokaliteter innenfor kulturmiljøet. Dette er en lokaliteter med 
automatisk fredete gravminner, bosetningsspor, dyrkingsspor og kokegroplokaliteter. I tillegg 
er det registrert veganlegg/hulveger og en kullgrop. Fra nyere tid er det registrert 
steinbruddslokaliteter og en rydningsrøyslokaliteter. Hovedvekten av bosetningslokalitetene 
kan plasseres i tid til jernalder, mens en lokalitet kan knyttes til aktivitet i steinalder.  

 

øst-vest ligger kun meter nord for lokaliteten. Røysa har høyst 
sannsynlig sammenheng med dagens åker i øst. Etterreformatorisk 
tid. Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet. 

NR 214357 Dyrkingsflate fra nyere tid. Tynt dyrkningslag og moderne pløyespor i 
flere sjakter. 

Ikke fredet 

NR 213758 Rydningsrøyslokalitet. Ikke fredet 
NR 213759 Rydningsrøyslokalitet. Ikke fredet 
NR 213760 Rydningsrøyslokalitet. Ikke fredet 
NR 213740 Lokalitet Oppsal. Bosetnings- og aktivitetsområde. Område i dyrket 

mark med stolpehull og kokegroper. 
Automatisk 
fredet 

NR 213743 Kokegroplokalitet. Gravd ut ved forenklet utgravning under 
registreringen. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 214715 Lokaliteten består av dyrkningsspor i granskog på den sørvestlige 
delen av Oppsalåsen bestående av en dyrkningsflate, to 
rydningsrøyser og et steingjerde. Steingjerdet er tolket som rester 
etter aktivitet fra nyere tid, mens dyrkningslaget har gitt to dateringer 
til overgangen eldre/yngre jernalder. Den største delen av 
dyrkningsflaten i øst er teigpløyd. 

Automatisk 
fredet 

NR 214026 Kokegroplokalitet. Enkeltliggende kokegrop (A1020). Automatisk 
fredet 

NR 214027 Funnsted. Funn av flint i overflaten av dyrket mark på Store 
Gryteland. Avmerking på kart er veldig omtrentlig. 

Ikke fredet 

NR 215045 Veganlegg.  Hulvei som ligger nord for gammel traktorveg. Den 
munner ut i traktorvegen. Hulveien er 120 cm bred på toppen og 60 
cm bred i bunn. Den er ca 30 cm dyp. Den er ikke like tydelig hele 
veien. 

Ikke fredet 

NR 214053 Funnsted. F147 Bryne. Ikke fredet 
NR 213736 Funnsted.  Tre prøvestikk med brent bein. Middelalder. Automatisk 

fredet 
NR 213933 Dyrkingsspor.  Dyrkningsflate i hogstfelt med en rydningsrøys, 

åkerrein og åkerhakk. Synlig dyrkningslag i prøvestikk. Sandmasser. 
Den er avgrenset av myrlendt terreng i vest og nord. Terrenget heller 
lett ned mot dagens E18 i nord. 

Automatisk 
fredet 

NR 213934 Dyrkingsspor. Liten dyrkningsflate med en rydningsrøys opp mot 
randmorene i sør. Dyrkningslaget synes som et mørkere lag i 
prøvestikk. 

Ikke fredet 

NR 213935 Dyrkingsspor. Dyrkningsflate med synlig dyrkningslag i prøvestikk. 
Åkerrein helt nordvest på dyrkiningsflaten med 45 cm tykt 
dyrkningslag. Ellers er dyrkningslaget fra 20-25 cm tykt. 
Undergrunnen er av sand-grus. ingen synlig avgrensete 
rydningsrøyser, men trolig er stein ryddet opp mot randmorene i 
sørvest. Flaten er avgrenset av stein mot vest (randmorene eller 
ryddet stein), svært fuktig område mot nord, grusvei mot sør, 
randmorene mot sørvest og sørøst og negative prøvestikk mot øst. 

Ikke fredet 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

http://askeladden.ra.no/sok/


Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 83 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S33 02130610023 9 Gryteland Bolighus, Store Gryteland. 1700-tallet  
S34 02130610012 9 Gryteland Bolighus, Sand. 1800-tallet  
S34 02130610013 9 Gryteland Garasje/uthus, Sand. Ingen 

informasjon 
 

S35 02130610022 9 Gryteland Bolighus, Bernhus. Ingen 
informasjon 

 

S36 02130610026 10 Kråkstad 
prestegård 

Bolighus, Haugen. Ingen 
informasjon 

 

S37 02130610016 10 Kråkstad 
prestegård 

Bolighus, Vallebekk Nordre. 1800-tallet  

S37 02130610017 10 Kråkstad 
prestegård 

Grisehus, Vallebekk Nordre. 1800-tallet  

S37 02130610019 10 Kråkstad 
prestegård 

Bolighus, Vallebekk Søndre. 1800-tallet, 
første kvartal 

 

S37 02130610020 10 Kråkstad 
prestegård 

Driftsbygning, Vallebekk Søndre. 
Utgått annen grunn. 

Ingen 
informasjon 

 

S38 02130610018 10 Kråkstad 
prestegård 

Utløe, Solheim. 1800-tallet  

S39 02130610006 10 Kråkstad 
prestegård 

Smie, Kråkstad prestegård. Ingen 
informasjon 

 

S40 02130610005 10 Kråkstad 
prestegård 

Forpakterbolig, Kråkstad 
prestegård. 

1700-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S41 02130610003 10 Kråkstad 
prestegård 

Stall, Kråkstad prestegård. 1900-tallet  

S42 02130604012 10 Kråkstad 
prestegård 

Bolighus, Danebo, Gamleskolen. 1800-tallet  

S42 02130604017 10 Kråkstad 
prestegård 

Skolebygning, Kråkstad skole, 
1911 skolen. 

1900-tallet, 
første kvartal 

 

S43 02130610010 12 Bjastad Bolighus, Nordli. Ingen 
informasjon 

 

S43 02130610011 12 Bjastad Driftsbygning, Nordli (revet). Ingen 
informasjon 

 

S44 02130610007 12 Bjastad Bolighus, Bjastad. 1800-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S44 02130610008 12 Bjastad Bryggerhus, Bjastad. 1800-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S44 02130610009 12 Bjastad Driftsbygning, Bjastad. Utgått 
annen grunn. 

1800-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S45 02130610014 11 Glenne Bolighus, Østre Glenne.  1800-tallet, 
tredje kvartal 

 

S46 02130610015 13 Tomter Bolighus, Granhøy. 1800-tallet  
S47 02130610030 14 Harestad Bolighus, Østre Harestad. 1800-tallet, 

andre kvartal 
 

S47 02130610031 14 Harestad Stabbur, Østre Harestad. Ingen 
informasjon 

 

S47 02130610032 14 Harestad Grisehus, Østre Harestad. Ingen 
informasjon 

 

S47 02130610033 14 Harestad Bryggerhus, Østre Harestad. Ingen 
informasjon 

 

S47 02130610034 14 Harestad Driftsbygning, Østre Harestad. 1900-tallet, 
første kvartal 

 

S48 02130611022 15 Oppsal Bolighus. 1800-tallet, 
fjerde kvartal 
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S49 02130610036 11 Glenne Bolighus, Nordre Glenne Ingen 
informasjon 

 

S49 02130610037 11 Glenne Bryggerhus, Nordre Glenne. Ingen 
informasjon 

 

S49 02130610038 11 Glenne Driftsbygning, Nordre Glenne. Ingen 
informasjon 

 

S49 02130610039 11 Glenne Stabbur, Nordre Glenne. Ingen 
informasjon 

 

S50 02130611001 16 Vål Bolighus 1800-tallet, 
andre kvartal 

 

S51 02130611019 18 Dyrerud Stabbur. 1800-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S51 02130611020 18 Dyrerud Bolighus. 1800-tallet, 
fjerde kvartal 

 

S51 02130611021 18 Dyrerud Bryggerhus/drengestue 1800-tallet  
S52 02130611018 14 Harestad Bolighus, Sandbakken. 1800-tallet  
S53 02130611017 19 Rød Smie, Rød gård. 1800-tallet  
S54 02130611016 19 Rød Stabbur, Rød gård. 1900-tallet, 

første kvartal 
 

 02130610021 7 Auerud Låve, Auerud, Kråkstad. Ingen 
informasjon 

 

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
Planstatus 
Området rundt Kråkstad kirke og prestegård ble i 2009 regulert til bevaring (plan ID 262). 
Gravfeltet ved Zion er i kommuneplanens arealdel (KPLAN2011) båndlagt etter lov om 
kulturminner.  

 
Figur 2-27: Gravfeltet (A66, Id 19085) fra jernalder på Prestegårdshavna.  

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 7 - Kråkstad/ Glenne/ Bjastad favner om deler av gårdene Gryteland gnr 9, 
Kråkstad prestegård gnr 10, Glenne gnr 11, Bjastad gnr 12, Tomter gnr 13, Harestad gnr 14, 
Oppsal gnr 15, Vål gnr 16, Dyrerud gnr 18 og Rød gnr 19. På mange av disse gårdene er det 
kulturminneverdier med stor tidsdybde. Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det fredete 
kulturminner og kulturminner fra nyere tid.  

I området rundt de gamle gårdstunene ligger det mange lokaliteter med kulturminner fra 
forhistorisk tid og middelalder. Det er et uvanlig stort antall gravfelt og gravminner fra 
jernalder i området knyttet til den tidligste bosettingen i området. Flere av gravfeltene har 
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også steinringer. Det ligger særlig mange gravfelt og gravminner på Kråkstad prestegård. 
Her ligger kirkested fra middelalderen med stående middelalderkirke. I prestegården ligger to 
vedtaksfredete bygningslokaliteter fra nyere tid. I prestegårdshagen står det også en 
bautastein. I og omkring Bjastadskogen og på høydedragene på Glenne ligger det mange 
gravminner og gravfelt. Det samme gjør det på terrassekanten frem mot elvedalen og 
Kråkstadelva i øst.  

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 40 SEFRAK-registrerte 
bygninger. De eldste bygningene innenfor kulturmiljøet kan knyttes til gårdstunene på 
Gryteland og Kråkstad prestegård, der begge gårdene har bygninger tilbake til 1700-tallet. 
Hovedvekten av bygningene innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen på 1800-
tallet og tidlig 1900-tall.  

 
Figur 2-28: Utsyn fra Glenne til Kråkstad. 

Sammenhengen mellom Glenne og Kråkstad er svært viktig både historiske og visuelt. Det 
åpne helhetlige landskapsrommet som kulturminnene ligger i er stort sett urørt. Kulturmiljøet 
viser en sammenheng mellom historiske veger, gravminner fra jernalder og gårdstun. Samlet 
viser disse en lang kontinuitet og bidrar til stor og viktig kunnskaps- og opplevelsesverdi. 
Kulturlandskapet i tilknytning Nordbyraet er i utredning om viktige kulturlandskap i Follo 
(Akershus fylkeskommune 2005) definert å være av regional og/eller nasjonal verdi. 

Kulturmiljø 7 – Kråkstad/Glenne/Bjastad er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor 
opplevelsesverdi og stor bruksverdi. Samlet vurdering blir stor verdi. 

2.5.2 Kulturmiljø 8, Frestad/ Berger/Tingulstad 
Dette kulturmiljøet omfatter området sør for Kråkstadelva fra Frestadgårdene i nord, Alvheim 
og Hallingen i vest, Li, Audenbøl og Berger i øst.  

Kulturmiljøet ligger i et lett kupert landskap, der en gjennomgående rygg preger 
jordbrukslandskapet. Dette er et jordbrukslandskap med enkelte lave skogbevokste åser, 
spesielt mot fylkesgrensen. Her ligger de store gårdene høyt oppe i slake lier med et vidt 
utsyn. Terrenget skråner ned mot vest og E18 i øst. I nord ligger Kråkstadelva som en ravine 
i landskapet. Området omfatter gårdene Nordre Frestad, Søndre Frestad, Li, Bakker, Nes, 
Kålstad, Alvheim, Ambjørnrud, Hagen, Berger, Kvillese og Tingulstad.   

Mens hovedgårdene Kråkstad, Oppsal og Asper alle har røtter tilbake til eldre jernalder, er 
Frestad, Kålstad, Audenbøl og Kvillese trolig fra yngre jernalder. De resterende gårdene 
innenfor kulturmiljøet er trolig fra middelalderen.  Li var trolig en del av Audenbøl frem til 
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middelalderen, noe de tre gravhaugene på Li sin eiendom tyder på. Frestad, Asper, Li, 
Kvillese og Berger har alle i perioder frem til reformasjonen (1537) tilhørt kirkens eiendom.  

 
Figur 2-29: Audenbøl 

Våningshusene på Nes, Kvillese og Ambjørnrud er alle tre fra 1700-tallet. Også deler av 
bryggerhuset på Nordre Frestad kan være så gammelt. En del av gårdsbygningene er 
oppført før 1850, men de fleste er oppført i løpet av siste halvdel av 1800-tallet. Asper har 
ingen bygninger registrert i SEFRAK-registeret, men hovedhuset kan være fra første halvdel 
av 1900-tallet. Deler av bygningsmiljøene oppleves relativt intakte som en del av det 
opprinnelige jordbrukslandskapet, mens noen gårder er mye modernisert og endret i nyere 
tid.  

Nordre Frestad har opprettholdt et særpreget bygningsmiljø til tross for endringer tidlig på 
1900-tallet. Inne på tunet er gårdsdammen fortsatt bevart. Det er også gårdsdammer på flere 
av gårdene, bl.a. Søndre Frestad og Li.   

 
Figur 2-30: Nordre Frestad 

Den østre Fredrikhaldske kongevegen, fra Ski kirke til fylkesgrensen i sør, går gjennom dette 
området. Kongevegen går langs etter en høyderygg fra åskammen over Kråkstad og til 
Audenbølveien i sør. Store deler av vegen er fortsatt svært godt intakt, selv om søndre del er 
preget av nyere jordbruksaktiviteter. Langs kongevegen finnes et av de største gravfeltene i 
planområdet med 20 gravhauger fra jernalderen (A92, Id 29137). Langs Frestadgårdene gikk 
det også en eldre vei enn kongeveien. Den lå lenger vest, og nedenfor dagens kongevei. 
Kongevegen over Frestad er et prioritert kulturminne både gjennom Ski kommunes 
kommunedelplan for kultur (2004) i Akershus fylkeskommunes fylkesdelplan for kulturminner 
(2007). 
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Det er registrert mange gravfunn fra jernalderen i dette området, både som enkeltminner og 
som gravfelt. Gravene har en klar sammenheng med tidlige gårder. Det er også registrert 
steinalderboplasser innenfor kulturmiljøet.  
 
Lokale uregistrerte kulturminner  
Ski kommune har kartfestinger som viser uregistrerte kulturminner som er meldt inn av 
grunneiere m.fl. Disse omfatter lokale registreringer av gamle veifar, dammer, mulige 
gravrøyser el rydningsrøyser, broer og annet som ikke ble SEFRAK-registrert. 
Husmannsplasser er markert der hvor plasser, gårder og bosetning har ligget ut fra 
opplysninger i folketelling og befaringer.  

Fredete kulturminner 
Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A91 48722 Lokalitet Løkka. Gravfelt fra jernalder. På V-siden av skogsvegen 
ligger en uklart markert rundhaug. Bygd av steinblandet jord. Rester 
av fotkjede. D 14m, h 0,5m. 9m Ø for denne ligger en noe uklart 
markert rundhaug. Bygd av steinblandet jord. Urørt. D 9m, h 0,75m. 
Befaring 2013, AFK: Ny geometri målt inn og tilstandsrapport 
utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 

A92 29137 Lokalitet Frestad nordre. Gravfelt fra jernalder. På østsiden av 
Kongevegen, og i nordøstre enden av høydedraget ligger en samling 
med 20 rundhauger. Haugene er alle klart markert, men 
avgrensningene kan være noe utydelige pga vegetasjonen. Haugene 
er bygget av jord og stein og alle har spor etter større og mindre 
plyndringsforsøk. I feltets nordøstre del er et nedlagt masseuttak og 
noen av haugene er sterkt skadet av dette. D 7 - 16,5m, h 0,5 - 2m. 
Flere hulveger er synlig gjennom gravfeltet. 
Ny registrering gjort av Marianne Hem Eriksen og Hilde Frydenberg i 
desember 2011.  

Automatisk 
fredet 

A93 77371 Lokalitet Li. Gravminne fra jernalder. Kant i kant og Ø for skogsveg. 
Rundhaug fra jernalder. Rundhaug, klart markert, men uklart 
avgrenset. Bygget av steinblandet jord. Bevokst med D 11m, h 0,5 - 
1m, høyest mot NØ. 

Automatisk 
fredet 

A94 59340 Lokalitet Li. Gravfelt fra jernalder. Kant i kant og Ø for skogsveg.: 1. 
Rundhaug, klart markert. Bygget av stein og jord. D 15m, h 1,75m. 8m 
ØNØ for denne ligger: 2. Rundhaug, klart markert. Utnytter fjellet, som 
stikker i dagen i S. Bygget av stein og jord. Urørt. D 10m, h 0,5m, men 
synes høyere pga plasseringen. 

Automatisk 
fredet 

A95 68439 Gravminne fra jernalder. Ligger 2m nord for Audenbølvegen. 
Rundhaug, kart markert, men uklart avgrenset. Bygd av jord og stein. 
Omrotet i toppen. Bevokst med store gran- og løvtrær. D 12m, h 1m. 

Automatisk 
fredet 

A96 77373 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert, men noe uklart 
avgrenset. Bygget av stein og jord. I haugen har det vært en 
potetkjeller. I vest og nord er en del stor åkerstein kastet på haugen. D 
14m, h 1 - 1,5m, høyest mot Ø. 

Automatisk 
fredet 

A97 68441 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert. Haugen er bygget 
av stein og jord og bevokst med løvtrær. I haugen har tidligere vært 
en kjeller. D 13m, h 1,75m. 

Automatisk 
fredet 

A98 68444 Gravfelt fra jernalder. Ligger i skogkanten 12m øst for gårdsvegen: 1: 
Rundhaug, klart markert, men noe uklar avgrensning. Bygget av jord 
og stein. D 12,5m, h mot Ø 1,5m mot V 0,4m. 2: Rundhaug, klart 
markert. Bygget av jord og stein. I midten og på Ø-siden av haugen 
massetak. D 13m, h 1,5m. 13m S for 2: 3: Rundhaug, klart markert. 
Bygget av jord og stein. Svak forsenkning i toppen. D 11m, h 1,5m. 4: 

Automatisk 
fredet 
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Rester av en steinlegning. Bygget av morenestein, 15 – 20 cm i tvm. 
Den sees i sandtakets skjæring som et 5m langt lag av stein under 
torven, over et 5 – 10 cm kullholdig sandlag. 

A99 29152 Gravfelt fra jernalder. 10m V for vegen til Hagen. 1: Rundhaug, klart 
markert. Ligger på fjell. Bygget av jord og stein. Urørt. D 13m, h 1 - 
1,5m, høyest mot Ø. 2: Rundhaug, klart markert. Bygget av stein og 
jord. Urørt? D 10m, h 1 - 1,5m, høyest i Ø. 3: Rundhaug, klart markert, 
men noe uklart avgrenset. Bygget av jord og stein. Grop i V-siden. D 
11m, h 1,5m. 

Automatisk 
fredet 

A100 38718 Gravfelt fra jernalder. Ca 30m Ø for Rustadvegen. 1: Rundhaug, klart 
markert. Bygget av jord og stein. Helt utgravd i midten, med to sjakter 
inn mot sentrum. D 19m, h 2m. 2: Rundhaug, klart markert. Bygget av 
stein og jor. Forsenkning i midten. D 10m, h mot Ø 0,75m, mot N 
1,5m. Vid utsikt mot NV. Befaring 2013, AFK: Ny geometri målt inn og 
tilstandsrapport utarbeidet 

Automatisk 
fredet 

A101 61410 Gravminne fra jernalder. Ligger på toppen av åsen. Rundhaug, noe 
uklart markert. Bygd av stein og jord. Midtpartiet noe utkastet. D 8m, h 
0,5m. Befaring 2013, AFK: Ny geometri målt inn og tilstandsrapport 
utarbeidet.  

Automatisk 
fredet 

A102 52965 Gravminne fra jernalder. Rundhaug, klart markert. Bygget av stein og 
jord. Forsenkning i midten. D 12m, h ca 1m. Befaring 2013, AFK: Ny 
tilstandsrapport utarbeidet. Lokaliteten kunne ikke gjenfinnes ved 
befaringen.  

Uavklart 

A103 38719 Gravminne fra jernalder. Ligger 2 m NV for Rustadvegen. Rundhaug, 
uklart markert. Bygd av stein og jord. Forsenkning i midtpartiet. 
Haugen ligger på en lysning i skogen. D 8m, h 0,5m. Befaring 2013, 
AFK: Ny geometri målt inn og tilstandsrapport utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 

A104 19131 Gravfelt fra jernalder. Ca 20m NV for gårdsvegen til Rustad.1: 
Rundhaug, godt synlig i terrenget. Uklar markering. Bygd av stein og 
jord. Krater i midtpartiet. D 16m, h 1,75m. 2: Rundhaug. Haugen er 
nesten helt utgravd og fremtrer nå som en halvmåneformet voll i SØ-
SV. Opprinnelig d 9m, h 0,5m. 3: Rundhaug. Grop i midten. D 10m, h 
1m. 4: Rundhaug. Urørt? D 6m, h 0,4m. 

Automatisk 
fredet 

A105 89762 Bosetnings- og aktivitetsområde. Steinaldersboplass. Ligger i dyrket 
mark. Boplassområdet ligger rett nord for Bergervegen, og ca 100 
meter nord for Ambjørnrudmåsan. Boplassområdet ligger høyt og 
åpent i terrenget, og fra området har man vid utsikt mot NV, N og NØ. 
Høyde over havet er ca 125-130 meter. I øst og i vest avgrenses 
boplassområdet av gravfeltene (19131 og 43182), som består av til 
sammen 10 gravhauger. Åsryggen som boplassen ligger på strekker 
seg som en halvmåne i Ø-V retning, og langs åsryggen ligger det en 
lang rekke tidligere registrerte gravminner. Selve boplassområdet er 
relativt flatt med en svak forhøyning i den sørlige delen. Ved 
åkervandring er det funnet fragment fra nakkepartiet på en 
mangekantøks, noe udekorert keramikk, samt litt flint. Senere er det 
også funnet et fragment av nakkepartiet fra en enkel skafthullsøks på 
boplassområdet. 

Automatisk 
fredet 

A106 43182 Gravfelt fra jernalder. Ligger på N-siden av Rustadvegen. Gravfelt 
bestående av 6 rundhauger. Haugene er klart markert. Bygd av jord 
og stein. Alle har plyndringsgrop i midtpartiet. D 6 - 15m, h 0,4 - 1,5m. 
De 2 vestligste haugene ligger kant i kant med Rustadvegen. 

Automatisk 
fredet 

A107 29153 Gravminne fra jernalder. Utpløyd rundhaug, klart markert i åkeren. 
Mye stein. D 20m, h ca 1,5m. 

Automatisk 
fredet 

NR 175118 Lokalitet Frestad søndre. Kokegroplokalitet. 7 kokegroper A1002-
A1006, A3003-A3004. Jernalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 175119 Lokalitet Frestad søndre. Kokegroplokalitet. A1007 Kokegrop. 
Radiologisk datert til førromersk jernalder (eldre jernalder). 

Fjernet (aut. 
fredet) 
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Kokegropen er gravd ut og undersøkt ved utvidet registrering av 
Akershus fylkeskommune.  

NR 175120 Lokalitet Frestad nordre. Kokegroplokalitet. 4 kokegroper A2010, 
A2012-A2014. Jernalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 173838 Lokalitet Frestadåsen. Gjerde/innhegning. Lok 12: Steingjerde. N-V 
orientert. Ligger på V-lige del av området i en liten utstikkende del 
med skog, på tomtegrensa mellom Frestad Søndre, gbnr 31/1, og 
Frestad Nordre, gbnr 32/1. Gjerdet er ca. 10 m langt, ca. 0,5 m på det 
høyeste og ca. 1,4 m bredt.  

Ikke fredet 

NR 173843 Lokalitet Frestadåsen. Dyrkingsspor.  Lok. 13, dyrkingsflate. Nyere tid. Ikke fredet 
NR 173851 Lokalitet Frestadåsen. Steinbrudd. Lok. 17. Etterreformatorisk tid. Ikke fredet 
NR 173845 Lokalitet Frestadåsen. Dyrkingsspor. Lok. 16, dyrkingsflate. Nyere tid. Ikke fredet 
NR 173776 Lokalitet Frestadåsen. Dyrkingsspor. Lok. 11. Dyrkingsflate og 

rydningsrøyser (røys 1-3).  
Automatisk 
fredet 

NR 136378 Lokalitet Østre Fredrikshaldske Kongeveg, vestre trasé. Veganlegg. 
Ved Ski kirke deler Kongeveien seg i en østre og vestre trasé. 
Opprinnelsen til den vestre traseen av Kongeveien er mer uklar. Den 
er omtalt i ulike sammenhenger. I 1799 er den vist på kartet som 
kongevei, men ble omtalt som bygdevei i 1780-årene. Denne traseen 
fortsetter mot Kråkstad, går forbi Kråkstad middelalderkirke og videre 
over Frestadskogen hvor det er flere gravfelt og gravminner. Veien 
går i nordvestlig sørøstlig retning og fortsetter både lenger nord og sør 
utenfor den innmålte delen som er lagt inn i Askeladden.       

Ikke fredet 

NR 32585 Løsfunn. Frestad nordre.Tveegget sverd av jern.  Uavklart 
NR 173860 Lokalitet Gårdstufter. Bygningsruin. Kjellerruin fra nyere tid på Li, lok 

6. 
Ikke fredet 

NR 175113 Lokalitet Li. Kokegroplokalitet. Lokaliteten består av to kokegroper 
som ligger i dyrket mark, 18 m nord for skog og 60 m sørøst for 
hovedhuset på gården Li. Den ene kokegropene er radiologisk datert 
til romertid (eldre jernalder). Kokegropene er gravd ut og undersøkt 
ved utvidet registrering av AFK. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 173858 Lokalitet Li. Gravminne. Flatmarksgrav, lok 5. Radiologisk datert til 
folkevandringstid (eldre jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 173862 Lokalitet Li. Gravminne. Grav. funn av brent leire/leirklining, 
steinpakning på en høyde i skog, lok 8. Gravplass, radiologisk datert 
til romertid (eldre jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 173864 Lokalitet Li. Annen arkeologisk lokalitet. Funn av brent leire, kull og 
mulig dyrkingslag, lok 9. Radiologisk datert til merovingertid (yngre 
jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 173867 Lokalitet Li. Husmannsplass. Husmannsplass med grunnmur og 
dyrkingsflate. Grunnmur på gårdskart fra 1920. Lok 14.  

Ikke fredet 

NR 173869 Utmarkskulturminner. Beite-slåttemark, lok 15. Uviss tid. Ikke fredet 
NR 173852 Lokalitet Li. Dyrkingsspor. Dyrkingsflate og 8 rydningsrøyser, lok 2. 

Datering av trekull fra prøvestikk er radiologisk datert til 
senmiddelalder.  

Automatisk 
fredet 

NR 173857 Lokalitet Li. Merkestein. Mulig grenserøys, lok 4. Etterreformatorisk 
tid. 

Ikke fredet 

NR 173854 Lokalitet Audenbøl. Steinbrudd. Steinuttak med borehull, lok 3. Nyere 
tid. 

Ikke fredet 

NR 173848 Lokalitet Audenbøl. Bosetning-aktivitetsområde. Smie, kokegroper og 
dyrkningsflater (lok1). Smieplass, med slagg, kull og røys 
(produksjonsområdet?). Radiologsik datert til etterreformatorisk tid. 
Trolig fire ulike dyrkingsflater innenfor lokaliteten fra uviss tid. 
Kokegroper, førreformatorisk tid.. 

Automatisk 
fredet 

NR 173861 Lokalitet Audenbøl. Bygningsruin. Ruin inne i tunet på Audenbøl, lok 
7. 

Ikke fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

I forbindelse med kml § 9 registreringer har Akershus fylkeskommune påvist en rekke nye 
lokaliteter innenfor kulturmiljøet. Til sammen er det påvist 25 nyregistrerte 
kulturminnelokaliteter. Dette er tre automatisk fredete gravminner, seks lokaliteter med 
bosetningsspor (to automatisk fredet, tre fra nyere tid og en som er fjernet ved utvidet 
registrering). Fire lokaliteter med dyrkingsspor er påvist innefor kulturmiljøet, der en lokalitet 
er automatisk fredet, en har uavklart vernestatus og to er fra nyere tid. Av fire 
kokegroplokaliteter er to automatisk fredet og to undersøkt ved utvidet registrering (forenklet 
dispensasjon). Deler av traseen for Den Fredrikshaldske kongeveg er lagt inn i 
kulturminnebasen med vernestatus ikke fredet. Det samme gjelder en lokalitet med 
utmarkskulturminner. I tillegg er det registrert flere kulturminnelokaliteter fra nyere tid 
innenfor kulturmiljøet. Dette er et gjerde/innhegning, to steinbrudd, to bygningsruiner, 
merkestein/grenserøys og en husmannsplass. 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S55 02130612073 32 Frestad 
Nordre 

Bolighus. 1800-tallet, fjerde 
kvartal 

 

S55 02130612074 32 Frestad 
Nordre 

Stabbur. Ingen informasjon  

S55 02130612075 32 Frestad 
Nordre 

Driftsbygning. Ingen informasjon  

S55 02130612076 32 Frestad 
Nordre 

Bryggerhus/vedskjul. Ingen informasjon  

S55 02130612077 32 Frestad 
Nordre 

Mur etter grisehus/ hønsehus. Ingen informasjon  

S56 02130612078 31 Frestad 
Søndre 

Mur etter vognskjul.  Ingen informasjon  

S56 02130612079 31 Frestad 
Søndre 

Bryggerhus. 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S57 02130612080 36 Li Bolighus. 1800-tallet, fjerde 
kvartal 

 

S57 02130612081 36 Li Stabbur. 1800-tallet  
S57 02130612082 36 Li Bryggerhus (tidligere 

våningshus) 
1800-tallet, fjerde 
kvartal 

 

S58 02130612071 32 Frestad 
Nordre 

Ruin etter driftsbygning, 
Bakker. 

Ingen informasjon  

S58 02130612072 32 Frestad 
Nordre 

Melkebu, Bakker. Ingen informasjon  

S59 02130612067 30 Nes Våningshus. 1700-tallet  
S59 02130612068 30 Nes Melkebu. Ingen informasjon  
S59 02130612069 30 Nes Stabbur. Ingen informasjon  

NR 175123 Lokalitet Reitvet. Bosetning-aktivitetsområde. 1 nedgravning, 
radiologisk datert til førromersk jernalder (eldre jernalder). Gravd ut og 
undersøkt ved utvidet registrering av AFK. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 180115 Gravminne. En jordblandet gravrøys funnet på høydedrag i blokkrik 
mark, på nordøst-vendt odde/framspring i terrenget. Gravrøysen ligger 
i skog, rett på grensen til beitelandskap i vest. Det går en traktorvei 
ca. 2 m vest for gravrøysen. Gravrøysen ligger 42 m NNV for og på 
samme høydedrag som gravrøys id 61410.  

Automatisk 
fredet 

NR 213749 Steinbrudd. Nyere tid.  Ikke fredet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

http://askeladden.ra.no/sok/


Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 91 
 

S60 02130612065 29 Kålstad Stabbur (opprinnelig 
våningshus). 

1800-tallet, første 
kvartal 

 

S60 02130612066 29 Kålstad Smie (revet). Ingen informasjon  
S61 02130612061 37 Audenbøl Våningshus. 1800-tallet  
S61 02130612062 37 Audenbøl Driftsbygning. 1800-tallet, fjerde 

kvartal 
 

S61 02130612063 37 Audenbøl Mur etter kjone. 1700-tallet  
S61 02130612064 37 Audenbøl Mur etter driftsbygning 

(revet). 
1700-tallet  

S62 02130612037 39 Alvheim Våningshus, Grinda. Ingen informasjon  
S62 02130612038 39 Alvheim Driftsbygning, Grinda. Ingen informasjon  
S63 02130612039 38 Kvillese Våningshus. 1700-tallet, tredje 

kvartal 
 

S64 02130612033 39 Alvheim Våningshus. 1800-tallet, fjerde 
kvartal 

 

S64 02130612034 39 Alvheim Driftsbygning. 1800-tallet, tredje 
kvartal 

 

S64 02130612035 39 Alvheim Garasje. 1800-tallet  
S65 02130612036 39 Alvheim Bolighus, Hallingen. 1800-tallet, fjerde 

kvartal 
 

S66 02130612019 38 Hagen Bolighus. Ingen informasjon  
S66 02130612020 38 Hagen Bryggerhus. Ingen informasjon  
S66 02130612021 38 Hagen Stabbur. Ingen informasjon  
S66 02130612022 38 Hagen Driftsbygning. Ingen informasjon  
S67 02130612023 41 Berger Bolighus, Berger Øvre. 1800-tallet, tredje 

kvartal 
 

S67 02130612024 41 Berger Stabbur, Berger Øvre. Ingen informasjon  
S68 02130612025 42 Ambjørnrud Våningshus. 1700-tallet  
S68 02130612026 42 Ambjørnrud Melkebu. 1900-tallet, første 

kvartal 
 

S68 02130612027 42 Ambjørnrud Stabbur. Ingen informasjon  
S68 02130612028 42 Ambjørnrud Stabbur. 1800-tallet  
S69 01380203015 111 Tingulstad Våningshus, Tingelstad Øvre 

(revet). 
1800-tallet, første 
kvartal 

 

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 8 - Frestad/ Berger/ Tingulstad favner om deler av gårdene Nes gnr 30, Søndre 
Frestad gnr 31, Nordre Frestad gnr 32, Li gnr 36, Audenbøl gnr 37, Hagen gnr 38, Alvheim 
gnr 39, Nøkleby gnr 40, Berge, gnr 41, Ambjørnrud gnr 42, Greaker gnr 110 og Tingulstad 
gnr 111. På mange av disse gårdene finnes det kulturminneverdier med stor tidsdybde. 
Innenfor det definerte kulturmiljøet ligger det fredete kulturminner og kulturminner fra nyere 
tid. Dagens gårdsanlegg, med vegene og gravfunn, er samlet sett viktige elementer i et 
gammelt kulturlandskap preget av lang kontinuitet, og som til nå har vært forskånet for større 
negative påvirkninger.  

Det samme har den gamle kongeveien over Frestadåsen. Kongeveien er et prioritert 
kulturminne med regional og nasjonal verdi.  
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Figur 2-31: Den gamle kongeveien over Frestadåsen 

I området rundt de gamle gårdstunene ligger det 34 lokaliteter med kulturminner fra 
forhistorisk tid. Det er et stort antall gravfelt (8 gravfelt) og gravminner (11 gravminner) fra 
jernalder i området. Disse er automatisk fredet og har dermed i utgangspunktet nasjonal 
verdi. Gravminner og gravfelt ligger spredt innenfor hele kulturmiljøet, men gravfeltene er i 
hovedsak knyttet til høydedragene i området, slik som bl.a. Berger, Ambjørnrud, Li, 
Audenbøl og Frestad. Innenfor kulturmiljøet utmerker gravfeltet på Frestad seg både med 
hensyn på omfang og beliggenhet. Gravfeltet, som i dag ligger i granskog, ligger på åsen øst 
for gården, med et opprinnelig vidt utsyn og kontakt mot kirkestedet på Kråkstad og 
gravfeltene der. Kongevegen går forbi like vest for gravfeltet. Her er også rester etter gamle 
hulveger ved gravfeltet. Steinalderboplassene sør i kulturmiljøet, på Nøkleby, gir kulturmiljøet 
særlig stor tidsdybde. Det er system av steingjerder og flere rydningsrøyser innenfor 
kulturmiljøet. Av nyregistrerte kulturminnelokaliteter kan særlig samlingen lokaliteter på 
Lihaugen trekkes frem som et viktig kulturmiljø, med stor variasjon i kulturminnene. 

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 39 SEFRAK-registrerte 
bygninger. De eldste bygningene innenfor kulturmiljøet kan knyttes til gårdstunene på Nes, 
Audenbøl, Kvillese og Ambjørnrud, der alle gårdene har bygninger tilbake til 1700-tallet. 
Hovedvekten av bygningene innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen på 1800-
tallet og tidlig 1900-tall.   
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Figur 2-32: Gravfeltet på Frestad (Id 23137) 

Kulturmiljøet viser en tydelig sammenheng mellom historiske veger, gravminne fra jernalder 
og gårdstun. Samlet viser kulturminnene lang kontinuitet og bidrar til stor og viktig 
kunnskapsverdi. Området fremstår som relativt «urørt», noe som gir stor opplevelsesverdi.  

Kulturmiljø 8 - Frestad/ Berger/ Tingulstad er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, stor 
opplevelsesverdi og stor bruksverdi. Samlet vurdering blir stor verdi. 

2.5.3 Kulturmiljø 9, Skjønhaug/Skog 
Kulturmiljøet ligger på begge sider av dagens E18 fra Sjønhaug. Slake jordbrukslier i nord 
varierer med et mer kupert terreng med skogsbevokste åser med Brekkeåsen i sør. 
Kulturmiljøet omfatter bebyggelse bestående av en blanding av gårdsanlegg og boligtomter 
på begge sider av E18, deriblant gårdsbruk som Østre Sjønhaug, Engen (tidligere 
skysstasjon fra 1700-tallet, nå revet), Slottet, Strømberg, Øvre og Nedre Asper, Nedre, 
Nordre og Vestre Retveit og Østre, Søndre og Nordre Skog.   

Asper har sitt utspring fra den opphavsgården som lå vest for Kråkstadelva. Gården har trolig 
røtter tilbake til eldre jernalders sluttfase (ca 600 e.Kr.). I dag er fire bygninger på hhv. Øvre 
og Nedre Asper oppført på 1700-tallet, men de fleste bygningene er oppført i løpet av siste 
halvdel av 1800-tallet.  

 
Figur 2-33: Retvet. 
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Mot ytterkanten av Asper ble det grunnlagt to jevnstore gårder, Retveit og Mørk. Navnet 
Retveit kan tyde på at gården ble brukt som beitemarker eller engsletter av Asper allerede i 
merovingertid eller før. Gården Slottet mener man kan ha spor tilbake til tidlig middelalder. 
På omtrent samme tid skilte Retveit ut fem rydninger i gårdens utkant. Tre av disse er 
matrikkelgårder i dag; Brekka, Hanekropp og Karlsmyr.  

Dagens bebyggelse på både Retveit og Hanekropp er registrert i SEFRAK, men det er liten 
informasjon om alderen på bygningene. Våningshuset på Hanekropp er fra 1800-tallet. 
Hovedvekten av bygningene innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen på 1800-
tallet og tidlig 1900-tall. På Retveitgårdene er dagens bebyggelse fra tidlig 1800-tall til 
begynnelsen av 1900-tallet, der stabburet på Vestre Retveit er det eldste bygget. På Brekka 
er det ingen stående bygninger registrert i SEFRAK-registeret. 

Lokale uregistrerte kulturminner  
Ski kommune har kartfestinger som viser uregistrerte kulturminner som er meldt inn av 
grunneiere m.fl. Disse omfatter lokale registreringer av gamle veifar, dammer, mulige 
gravrøyser el rydningsrøyser, broer og annet som ikke ble SEFRAK-registrert. 
Husmannsplasser er markert der hvor plasser, gårder og bosetning har ligget ut fra 
opplysninger i folketelling og befaringer.  

 

 
Figur 2-34: Retvetgårdene sett fra øst mot vest. 

 
Nøkleby kan ha vært tatt opp allerede på 800-tallet. Dette var tidlig en storgård som fra først 
av rådde over hele det området som senere dekket de fire matrikkelgårdene Kvillese, 
Ambjørnrud, Nøkleby og Berger. Øst for Rustad framstår Ambjørnrud som den eldste av de 
gårdene som ble anlagt i utkanten av det bosatte området i Kråkstad i middelalderen, utskilt 
fra Nøkleby.   

I området rundt de gamle gårdstunene ligger det 3 lokaliteter med kulturminner fra 
forhistorisk tid. På en av lokalitetene er det registrert kulturminner med uviss tidsangivelse. 
Denne har av den grunn uavklart vernestatus. Det er ett gravfelt med tre rundhauger og to 
lokaliteter med enkeltstående gravhauger fra jernalder innenfor kulturmiljøet. Fornminnene er 
knyttet til matrikkelgårdene Øvre Asper og Nedre Asper.  
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Figur 2-35: Øvre Asper. 

Etter Akershus fylkeskommune sine kml § 9  registreinger er det påvist ytterligere 22 
kulturminnelokaliteter. Dette er åtte automatisk fredete lokaliteter med bosetningsspor fra 
jernalder og steinalder. Det er påvist tre lokaliteter med automatisk fredete dyrkingsspor 
(samt smieplass, ildsted). Et veianlegg/hulveg er også automatisk fredet, med datering til 
eldre jernalder. Fem lokaliteter med kokegroper/nedgraving er fjernet ved utvidet registrering 
(forenklet dispensasjon). Gravfeltet (id 162501) er fjernet etter undersøkelser av 
Kulturhistorisk museum i 2013. To funnsteder, henholdsvis gjenstandsfunn fra jernalder og 
steinalder, er registrert med uavklart vernestatus. Fra nyere tid er det blant annet registrert 
rydningsrøyslokaliteter, nedgraving og en husmannsplass.  
 
Fredete kulturminner  

Kart 
ref. 

Askeladden 
ID 

Lokalitet Vernestatus 

A109 77369 Gravfelt fra jernalder. 5 rundhauger, med diameter på mellom 15-23 
meter beliggende på et N-S høydedrag. Det ligger en vannkilde/ile 
ved gravhaug 4 og 5 lengst nord på feltet. I følge grunneier er det 
alltid vann der. Vannkilden ligger i en bergrenne på det høyeste delen 
av området. Kartfesting endret i 2013 i forbindelse med ny innmåling 
og kontrollregistrering i forbindelse med hogst. Registrert gravhaug 
(77369-1) lå med feil geometri og det ble lagt til 4 nye gravhauger. 

Automatisk 
fredet 

A110 4128 Gravminne fra jernalder. Klart markert rundhaug. Bygd av stein og 
jord. Svak forsenkning i toppen. I NØ siden grop. D 24m, h 1,5 - 
1,75m. Vid utsikt mellom trærne i alle retninger over dyrket mark. N-
S-gående høydedrag, som faller av mot E 18 i V. Befaring 2013, AFK: 
Ny geometri målt inn og tilstandsrapport utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 

A111 68434 Lokalitet Nygårdshagen. Gravfelt fra jernalder. Samling med tre 
gravhauger. 1:Rundhaug, klart markert. Bygd av stein og jord. I 
toppen krater. På SV- og NØ-siden søkk. D 25m, h 1,5 - 2m. 2: 
Rundhaug, klart markert. Bygd av jord og stein. En sjakt går fra ØNØ 
siden til midten av haugen. D 30m, h 2m. 3: Rundhaug, noe uklart 
markert. Bygd av stein og jord. Svak forsenkning i midten. D 10m, h 
0,4m. Befaring 2013, AFK: Ny geometri målt inn og tilstandsrapport 
utarbeidet. 

Automatisk 
fredet 

NR 174027 Gravminne. Rundhaug, 18 meter i diameter, 0,7 meter høy. Lav og 
flat, bygd av stein og jord, men klart definert. Ligger i enden på en 
svakt nordøst skrånende flate. Det er bratt terreng mot nord, øst og 
sør. Utsikt mot vest og øst. 

Automatisk 
fredet 

NR 3108 Lokalitet Retvet (i matr. Reitvet). Funnsted. C26486 Spydspiss av 
jern.   Funnet 1928 på Reitvet (44/1) ved gravningsarbeide til en låve 
under den gamle låvebrua, ca 20m Ø for hovedbygningen.  

Uavklart 
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NR 191295 Lokalitet Retvet massedeponi. Funnsted. Funn av et stykke flint 
liggende på overflaten oppå torven på en liten flate mellom to bekker. 
Ingen andre funn gjort etter intensiv prøvestikking på stedet. 
Steinalder. Lokaliteten ligger innenfor tiltaksområdet. 

Ikke fredet 

NR 191290 Lokalitet Retvet massedeponi. Bosetning-aktivitetsområde. R2: Funn 
av sort kullblandet lag med større mengder skjørbrent sten på liten 
flate og inn mot bergvegg med overheng (liten heller). I det bratte 
landskapet videre nord for husmannsplassen ble det på en liten flate 
med bergvegg og svakt overheng (liten heller) i vest og bratt 
skrånende terreng i øst funnet et tykt lag med kull og skjørbrent stein i 
fem prøvestikk. Alle masser ble vannsåldet, men ingen 
gjenstandsfunn ble gjort. Sørøst for helleren er det en liten bergknaus 
som gjør at flaten lukkes noe mot sør og gir romfølelse med vegg i 
vest og sør. Førreformatorisk tid.  

Automatisk 
fredet 

NR 191288 Lokalitet Retvet massedeponi. Husmannsplass. Det er registrert fire 
tufter på plassen (en ruin i SEFRAK) og et damanlegg. Nyere tid.  

Ikke fredet 

NR 191298 Lokalitet Retvet massedeponi. Dyrkingsspor og smieplass Funn av 
dyrkningslag i et prøvestikk og et grått lag med sintret leire, slagg, 
brent ben og noe skjørbrent sten i to prøvestikk (smieplass). 
Førreformatorisk tid. 17 cm tykt dyrkingslag i et prøvestikk.  

Automatisk 
fredet 

NR 191292 Lokalitet Retvet massedeponi. Dyrkingsspor. Funn av dyrkingslag og 
et ildsted med kull og skjørbrent stein. Funn av ildsted frå uviss tid på 
liten berghylle øst for en dyrkingsflate. Dyrkningslag avdekket i tre 
prøvestikk. Trekull fra PS1 er radiologisk datert til folkevandringstid 
(eldre jernalder).  

Automatisk 
fredet 

NR 179764 Lokalitet Retvet søndre. Kokegroplokalitet. Funn av to kokegroper i 
dyrket  mark på et lite høydedrag øst for tunet på Retvedt søndre. 
Kokegropene er funnet på et lite høydedrag i dalbunnen av dyrket 
mark, 160 m øst for tunet på søndre Reitvedt. Kokegropene er gravd 
ut som del av utvidet registrering. Den ene kokegropen er radiologisk 
datert til romertid (eldre jernalder). 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 175122 Lokalitet Retvet. Veganlegg. Veifar A2002, A2003. Hulveg, radiologisk 
datert til førromersk jernalder (eldre jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 175133 Lokalitet Retvet. Dyrkingsspor. Dyrkingsflate. Dyrkningslag og røys i 
dyrket mark A2009. Radiologisk datert til folkevandringstid (eldre 
jernalder). 

Automatisk 
fredet 

NR 175166 Lokalitet Retvet. Kokegroplokalitet. Kokegrop A2004. Radiologisk 
datert til bronsealder. Kokegropen er gravd ut som del av utvidet 
registrering. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 175134 Lokalitet Retvet. Kokegroplokalitet. Kokegrop A2007. Radiologisk 
datert til yngre bronsealder. Kokegropen er gravd ut som del av 
utvidet registrering. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 160807 Annen arkeologisk lokalitet. Lokaliteten består av en nedgravning. 
Radiologisk datert til middelalder. Strukturen er gravd ut som del av 
utvidet registrering. 

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 160805 Bosetning-aktivitetsområde. Lokaliteten består av en kokegrop. 
Radiologisk datert til merovingertid (yngre jernalder). Kokegropen er 
gravd ut som del av utvidet registrering.  

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 173942 Lokalitet Brekkaåsen. Bosetning-aktivitetsområde. Lok. 70, 
aktivitetsområde. Funn av flint i to prøvestikk. Eldre steinalder. 

Automatisk 
fredet 

NR 162501 Gravfelt. Lokaliteten består av to  gravhauger, en rydningsrøys og tre 
hauger. Undersøkt av KHM 2013.  

Fjernet (aut. 
fredet) 

NR 160806 Annen arkeologisk lokalitet. Lokaliteten består av en nedgravning. 
Radiologisk datert til etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 

NR 162500 Rydningsrøyslokalitet. Lokaliteten består av tre rydningsrøyser. 
Etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 

NR 162499 Rydningsrøyslokalitet. Lokaliteten består av to rydningsrøyser. 
Etterreformatorisk tid. 

Ikke fredet 
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Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/ 
 

Nyere tids kulturminner 
Kart 
ref 

SEFRAK ID GÅRD KULTURMINNE DATERING KATEGORI 

S70 02130609015 33 Asper Øvre Bolighus, Skjønhaug Østre. 1800-tallet  
S70 02130609016 33 Asper Øvre Våningshus, Skjønhaug 

Østre (revet). 
1800-tallet, andre kvartal  

S70 02130609017 33 Asper Øvre Stabbur, Skjønhaug Østre. 1800-tallet  
S71 02130609018 33 Asper Øvre Bolighus, Engen, 

Aspiringa. Tidligere 
skysstasjon, rutebilstasjon 
mv. Revet. 

1700-tallet  

S71 02130609019 33 Asper Øvre Garasje (tidligere stall), 
Engen, Aspiringa. Revet. 

1800-tallet  

S72 02130609020 33 Asper Øvre Bolighus, Strømberg.  1800-tallet, fjerde kvartal  
S72 02130609021 33 Asper Øvre Uthus, Strømberg. 

Opprinnelig forrådshus for 
boliger knyttet til merkantil 
virksomhet. 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S73 02130609010 33 Asper Øvre Våningshus. 1700-tallet, første kvartal  
S73 02130609011 33 Asper Øvre Stabbur. 1800-tallet  
S74 02130609009 34 Asper Nedre Bolighus, Slottet. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S75 02130609008 34 Asper Nedre Bolighus, Slottet, Slåtte 

stua. 
1700-tallet  

S76 02130609005 33 Asper Øvre Bolighus, Fagerås. Revet. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S77 02130609006 33 Asper Øvre Våningshus, Renn imellom, 

Asper plass. Revet. 
1700-tallet  

S77 02130609007 33 Asper Øvre Utedo, Renn imellom, 
Asper plass. Revet. 

Ingen informasjon  

S78 02130609002 33 Asper Øvre Bolighus, Skjønhaug V. 1800-tallet, tredje kvartal  
S78 02130609003 33 Asper Øvre Driftsbygning, Skjønhaug 

V. 
Ingen informasjon  

S79 02130609004 33 Asper Øvre Tuft etter bolighus, Holen 
(revet). 

1800-tallet  

S80 02130609001 34 Asper Nedre Stabbur, Nygård. 1700-tallet, fjerde kvartal  
S81 02130612054 44 Reitvet Bolighus, Reivet gård. 

Revet. 
1800-tallet, andre kvartal  

S81 02130612055 44 Reitvet Stabbur, Reivet gård. 1800-tallet, andre kvartal  
S81 02130612056 44 Reitvet Bolighus, Reivet gård. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S82 02130612052 44 Reitvet Bolighus, Reivet Nedre. 1900-tallet, første kvartal  
S82 02130612053 44 Reitvet Uthus, Reivet Nedre. 1900-tallet, første kvartal  
S83 02130612050 44 Reitvet Bolighus, tidligere 

bryggerhus, Reivet Nordre. 
Ingen informasjon  

S83 02130612051 44 Reitvet Sidehus, Reivet Nordre. Ingen informasjon  
S84 02130606001 45 Hanekropp Bryggerhus. Opprinnelig 

bolig for leid arbeidskraft. 
1800-tallet, fjerde kvartal  

NR 213995 Steinbrudd. Nyere tid.  Ikke fredet 
NR 213748 Kokegroplokalitet. Gravd ut som del av utvidet registrering. Fjernet (aut. 

fredet) 
NR 213745 Kokegroplokalitet. Gravd ut som del av utvidet registrering. Fjernet (aut. 

fredet) 
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S84 02130606002 45 Hanekropp Driftsbygning. Ingen informasjon  
S84 02130606003 45 Hanekropp Fjøs. Ingen informasjon  
S84 02130606004 45 Hanekropp Utedo. Ingen informasjon  
S84 02130606005 45 Hanekropp Stabbur. Ingen informasjon  
S84 02130606006 45 Hanekropp Skjul. Ingen informasjon  
S84 02130606007 45 Hanekropp Våningshus. 1800-tallet  
S85 02130612057 44 Reitvet Våningshus, Reivet Vestre. Ingen informasjon  
S85 02130612058 44 Reitvet Stabbur, Reivet Vestre. 1800-tallet  
S85 02130612059 44 Reitvet Driftsbygning, Reivet 

Vestre. 
Ingen informasjon  

S86 02130612032 43 Brekka Ruin etter stabbur. Ingen informasjon  
S87 02130612030 42 Ambjørnrud Våningshus, 

husmannsstue.  
Ingen informasjon  

S87 02130612031 42 Ambjørnrud Låve/uthus, 
husmannsplass. 

Ingen informasjon  

S88 01380203037 114 Skog Våningshus, Skog Nordre. 1800-tallet, andre kvartal  
S88 01380203038 114 Skog Bryggerhus, Skog Nordre. 

Revet. 
1800-tallet, tredje kvartal  

S89 02130612029 42 Ambjørnrud Løe. 1800-tallet, fjerde kvartal  
S90 01380203023 114 Skog Låve/fjøs/stall, Skog 

Søndre. 
1800-tallet, fjerde kvartal  

S91 01380203012 114 Skog Hovedbygning, Skog 
Østre. 

1800-tallet, fjerde kvartal  

S91 01380203013 114 Skog Stabbur, Skog Østre. 1800-tallet, andre kvartal  
S91 01380203014 114 Skog Garveri, Skog Østre. 1700-tallet  

 Meldepliktig i hht kml § 25,      Annet SEFRAK- bygg,      Ruin eller fjernet objekt. Kilde: SEFRAK 

 
Verdivurdering 
Kulturmiljø 9 – Skjønhaug/Skog favner om deler av gårdene Øvre Asper gnr 33, Nedre Asper 
gnr 34, Ambjørnrud gnr 42, Brekka gnr 43, Reitvet gnr 44, Hanekropp gnr 45, og Skog gnr 
114. På flere av gårdene finnes det kulturminneverdier med stor tidsdybde. Innenfor det 
definerte kulturmiljøet ligger det fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid.  

I området rundt de gamle gårdstunene ligger det lokaliteter med kulturminner fra forhistorisk 
tid. Gravfeltetene med henholdsvis fem og tre rundhauger og lokaliteten med enkeltstående 
gravhaug fra jernalder er alle automatisk fredet, og dermed av nasjonal verdi. I tillegg er det 
lokaliteter som viser en variert utnyttelse av området i forhistorisk tid, middelalder og nyere 
tid. Samlet er det registrert ni lokaliteter med automatisk fredete kulturminner innenfor 
området. Eksisterende E18 som går gjennom kulturmiljøet trekker ned opplevelses- og 
bruksverdien for kulturmiljøet. 

I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 45 SEFRAK-registrerte 
bygninger. De eldste bygningene innenfor kulturmiljøet kan knyttes til gårdstunene på Øvre 
Asper og Nedre Asper som har bygninger fra 1700-tallet. Bygningsmiljøene i tunene innefor 
kulturmiljøet ligger delvis tett på eksisterende veganlegg. 
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Figur 2-36. Li. 

Kulturmiljø 9 - Skjønhaug/ Skog er vurdert til å ha middels til stor kunnskapsverdi, liten til 
middels opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi.  
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Figur 2-37. Temakart kulturminner og kulturmiljø for plan- og influensområdet i Ski kommune.  
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3 KONSEKVENSER 

3.1 Vinterbro – Nygård 
Omfang og konsekvenser strekningen Vinterbro – Nygård. 

3.1.1 Kulturmiljø V1 Nygårdskrysset 
Det er direkte konflikt med registrerte kulturminneverdier i delområdet. Dette er lokalitet id 
212180 med automatisk fredete bosetnings- og aktivitetsspor (dyrkingslag og kokegrop). To 
rydningsrøyslokaliteter ligger tett på veganlegget (Id 157890 og 157892). Det samme gjelder 
lokalitet id 191400 med bosetningsspor. Den Gamle Kongevei har gått fra Verken og over til 
Nordby, men den delen av den historiske veglinjen for Kongevegen som krysser over ved 
Nygårdskrysset er ikke intakt. Den indirekte påvirkningen, i form av økt visuell og støymessig 
innvirkning på kulturminner i influensområdet, er vurdert som liten negativ.    

 
Figur 3-1. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Kilde: www.askeladden.ra.no. 
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Ingen av kulturminnelokalitetene, verken bosetningssporene, rydningsrøysene eller de to 
gjenværende SEFRAK-registrerte bygningene, ligger i dag i intakte miljø, men «inneklemt» 
mellom næringsområder, veianlegg og boligområder. 

Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang. Middels verdi sammenholdt med middels 
negativt omfang gir middels negativ konsekvens (--). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. 

3.1.2 Kulturmiljø V2 Vinterbro A-området 
Tiltaket kommer i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner i området. Dette er 
seks steinalderlokaliteter (Id 12146, 21301, 76265, 21302, 22638 og 76264). Akershus 
fylkeskommune har registrert ytterligere en steinalderlokalitet i 2014. I forbindelse med 
tidligere vegutbygginger og etablering av næringsområder ble flere steinalderlokaliteter 
undersøkt i dette området. Steinalderlokaliteten id 31302 er gravd helt ut av Kulturhistorisk 
museum i 1997. Lokalitet Lokalitet id 12146 og 22638 utgår, mens lokalitet id 76264 er 
prøvegravd. Stor deler av sistnevnte lokalitet ligger fortsatt bevart. 

En større samling steinalderlokaliteter ligger i planens influensområde, og vil bli indirekte 
påvirket i form av visuell og støymessig innvirkning. Det samme gjelder for to eldre tun med 
SEFRAK-registrerte bygninger øst for tiltaksområdet. Tunet nærmest veganlegget står til 
nedfalls, mens tunet i Vinterdalen er berørt av aktivitet knyttet til steinuttaket. Omfanget 
knyttet til tiltaket må sees i lys av tidligere vegutbygging, næringsområder og steinuttaksdrift i 
området. Direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner vil likevel gi stor negativ 
konsekvens. 
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Figur 3-2. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Flere steinalderlokaliteter 
kommer i konflikt med tiltaket. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang. Middels til stor verdi sammenholdt med stort 
negativt omfang gir stor negativ konsekvens (---). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. Sikre lokaliteter 
som ligger inn mot anleggsbeltet. 

3.1.3 Kulturmiljø V3 Høyungen 
Den automatisk fredete lokaliteten nærmest veganlegget (Id 11421) er et bosetnings- og 
aktivitetsområde. Lokaliteten ligger på et høyere nivå enn veganlegget og blir i liten grad 
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berørt. De verneverdige bygningene på Høyungen blir ikke ytterligere berørt som følge av 
tiltaket.   

I det tilførte sporveismiljøet på Høyungsletta står det tre verneverdige SEFRAK-registrerte 
bygninger. Dette er blant annet en Narvesenkiosk, samt en stasjonsbygning og et 
trikkestasjonshus fra siste del av 1800-tallet. I tillegg er det tilført trikkespor med elektriske 
overløpere og belysning, perronger og belegningsstein. Kulturminnene er hver for seg 
inntakte og godt vedlikeholdt, men utgjør et kunstig tilflyttet miljø (museum) som ikke 
opprinnelig har hørt hjemme i dette området. Tiltaket kommer i berøring med sporveismiljøet 
og kulturminnene som er samlet innenfor dette miljøet, og medfører riving/flytting av 
kulturminneverdiene her.  

Sporet er lagt i veifaret til Gamle Mossevei, som sammen med Fv 156 viser den opprinnelige 
traseen. For øvrig anses Gamle Mossevei å være lite lesbar i dette området i dag, og 
omfanget av tiltaket for denne er derfor vurdert som lite negativt. Konflikten med 
sporveismiljøet trekker opp omfanget til middels negativt. Omfanget av tiltaket må sees i lys 
av eksisterende veganlegg og utbygginger i området, der kulturminnene fra nyere tid ikke 
lenger ligger i sin opprinnelige sammenheng og/eller er tilflyttet. 
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Figur 3-3. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Kilde: www.askeladden.ra.no 

Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang. Middels verdi sammenholdt med middels 
negativt omfang gir middels negativ konsekvens (--). 

Avbøtende tiltak: Dokumentere og flytte sporveismiljøet til annen egnet tomt, for eksempel til 
Vinterdalen. Sikre lokaliteter som ligger inn mot anleggsbeltet. 

3.1.4 Kulturmiljø V4 Nøstvet 
Det ligger viktige kulturhistoriske miljø, som boplasser fra eldre steinalder (Id 100418 og 
89248) og en bygdeborg fra jernalder (Id 58409), innenfor kulturmiljøet. Her er ikke kjente 
kulturminner fra nyere tid. 

Kulturminnelokalitetene ligger på et høyere nivå i terrenget og kommer ikke i direkte konflikt 
med vegtiltaket. Kulturmiljøet er sterkt påvirket både visuelt og i form av støy av 
pukkverksdrift, næringsområder og veganlegg. Ytterligere påvirkning som følge av vegtiltaket 
er vurdert som lite negativt. 
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Figur 3-4. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Intakte deler av Gamle 
Mossevei lengst i nord. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Middels til stor verdi sammenholdt med lite 
negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

Avbøtende tiltak: Sikre lokaliteter som ligger inn mot anleggsbeltet. 

3.2 Nygård – kommunegrensa 
Omfang og konsekvenser Nygård – kommunegrensa. 

3.2.1 Kulturmiljø 1 Nordbyraet 
Ny trasé følger dagens trasé frem til Rissletta, men med dobbel vegbredde og med mer 
omfattende skjæringer og fyllinger. Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra Langli på 
baksiden og øst for bebyggelsen på Sneissletta.  
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Ny gang og sykkelveg legges fra Nygårdskrysset via Kongevegen og over søndre del av 
dyrka mark på Rissletta. Linjeføringen vil gå parallelt med dagens E18. Ny gang og 
sykkelveg kommer inn på dagens E18 ved Langli og følger denne videre sørover.  

Tiltaket vil påvirke kulturmiljøet visuelt gjennom mer omfattende inngrep som en firefelts veg 
innebærer i et nasjonalt viktig kulturlandskap, og en ny nærgående vegføring (gang og 
sykkelveg) i et tidligere delvis urørt kulturlandskap. Tiltaket vil bidra til å svekke kulturmiljøets 
opprinnelige sammenheng.   

Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang. Stor verdi verdi sammenholdt med lite negativt  
omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

3.2.2 Kulturmiljø 2 Melby 
Ny trasé følger dagens trasé frem til Rissletta, men med dobbel vegbredde og dermed mer 
omfattende skjæringer og fyllinger. Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra Langli på 
baksiden, øst for bebyggelsen på Sneissletta. Ny gang og sykkelveg kommer inn på dagens 
E18 ved Langli og følger denne videre sørover.  

Dagens trafikkbelastning i form av støy vil flyttes lenger unna kulturmiljøet, og dette veier opp 
for et mer omfattende tiltak.    

Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang. Middels til stor verdi sammenholdt med intet omfang 
gir ubetydelig konsekvens (0). 

3.2.3 Kulturmiljø 3 Sneissletta 
Fra Risletta svinger ny trasé mot øst og går fra Langli på baksiden og øst for bebyggelsen på 
Sneissletta. Traseen ligger i en skjæring og er skjermet av vegetasjonsbuffer langs 
skogsområdet. Nytt planskilt Holstadkryss og veg frem til jernbanen vil bli dominerende i 
kulturlandskapet. Gården Holstad Øvre vil få nærføring av ny veg og driftsveg til rensedam. 

Tiltaket er i direkte konflikt med en automatisk fredet lokalitet fra steinalder (Id 173914) og et 
bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder/middelalder (Id 191405). I tillegg vil steinbrudd 
fra nyere tid (Id 173955 og 173957) bli berørt direkte. Den direkte konflikten gir stort negativt 
omfang. Ut over den direkte konflikten vil tiltaket påvirke kulturmiljøet negativt fordi 
bebyggelsen vil bli liggende mellom hovedvegen og lokalvegen, og med det dette medfører 
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av visuelle påvirkninger samt støy og støvproblemer. Tiltaket vil også bidra til å svekke 
kulturmiljøets opprinnelige sammenheng.   

 

 
Figur 3-5. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. En automatisk fredet 
steinalderlokalitet, bosetningsområde fra middelader og to steinbrudd fra nyere tid  kommer i konflikt med tiltaket. 
Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang. Middels til stor verdi sammenholdt med stort 
negativt omfang gir stor negativ konsekvens (---). 
Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger.  
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3.2.4 Kulturmiljø 4, Holstadmarka/Salstein  
Ny veg vil bli en barriere langs sørsiden av Holstadmarka. Fra turterrenget vil en firefeltsveg 
med viltgjerder og vegbelysning bli et fremmedelement i skogkanten. Vegen ligger i utkanten 
av skogen og senket i terrenget slik at de visuelle virkningene ikke vil strekke seg så langt 
inn i markaområdet. Ny gang og sykkelveg blir liggende langs dagens E18 trasé frem til 
enden av Sneissletta, der det er planlagt ny kryssløsning med rundkjøringer og 
avkjøringsramper på begge sider. 

Tiltaket er i direkte konflikt med kulturminnelokaliteter (Id 173926, 191432 og 191500), og får 
i tillegg nærføring til de nyregistrerte kulturminnelokalitetene i øst og samlinger med nyere 
tids kulturminner i nord. Lengst sør ligger et automatisk fredet gravfelt (Id 41560) og en 
gravhaug (Id 11832). Generelt vil tiltaket påvirke kulturmiljøet visuelt med en føring som vil 
ligge tettere opp til og gripe inn i kulturminneverdiene innenfor kulturmiljøet på Holstadmarka, 
og med det bidra til å svekke kulturmiljøets opprinnelige sammenheng.   

 

 
Figur 3-6. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. En automatisk fredet 
kokegroplokalitet og tuft, samt et funnsted og dyrkingsspor blir berørt av tiltaket (Id 191432 og 173926). Kilde: 
www.askeladden.ra.no 
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Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang. Stor verdi sammenholdt med stort negativt 
omfang gir stor negativ konsekvens (---). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. 

3.2.5 Kulturmiljø 5, Askjum/ Holstad/ Haugerud                
Fra Sneissletta krysser veien over dagens E18 like nord for Øvre Holstad. Ny E18 går i 
skjæring, kort kulvert under jernbanen, og lav bru over Bølstadbekken med tunnelpåslag i 
skråningen nord for og under Haugerud. Tunnelen føres nesten frem til Nordre Skuterud. 

Tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner (212275, 191359, 191358, 191311, 
191399, 191522, 191434). På Nordre Skuterud kommer tiltaket også i berøring med deler av 
gravfeltet i tilknytning til kulturbeitet (Id 70025).  

 
Figur 3-7. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Deler av tunet på Øvre Holstad 
blir revet som følge av tiltaket. To kokegroplokaliter på Øvre Holstad er fjernet ved utvidet registrering. Automatisk 
fredete bosetnings- og aktivitetsområder med spredte kokegroper, dyrkingsspor og rydningsrøyser i bakken nord 
for Haugerud blir berørt av tiltaket. Kilde: www.askeladden.ra.no 
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I tillegg blir flere nyere tids kulturminner på berørt. Nærføring til Øvre Holstad medfører at 
deler av tunet må rives. Ved Nordre Skuterud er tunnelpåslaget lagt nordvest og foran 
gården, og får nærføring til gårdstunet her. Tiltaket medfører store terrenginngrep. Visuelt vil 
tiltaket ha innvirkning på kulturlandskapet, spesielt sett fra Haugerud, Nedre Holstad og 
Nordre Skuterud. Nærføringene vil også forårsake økt støy og støvproblemer for de berørte 
gårdene og nærliggende kulturminnelokaliteter.  

De negative virkningene for Øvre Holstad, Haugerud og Nordre Skuterud blir i noen grad 
oppveid av positiv virkning for Nedre Holstad og Askjum og den delen av kulturmiljøet som 
blir liggende over tunnelen. 

 
Figur 3-8. Kart over situasjonen ved tunnelpåslaget ved Nordre Skuterud. Illustrasjon: Akershus fylkeskommune. 

 
Figur 3-9. Geofysikktolkning av overpløyde gravminner nord for id 31555. Illustrasjon: Monica Kristensen, NIKU. 
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Figur 3-10. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i delområdet. Tiltaket kommer inn på det 
automatisk fredete gravfeltet (Id 70025) og kulturbeite like nordvest for tunnelpåslaget. Automatisk fredete 
bosetnings- og aktivitetsområder (Id 191434, 191522 og 191399) i dyrket mark nord for Nordre Skuterud blir 
berørt av tiltaket. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er samlet vurdert til å ha stort negativt omfang. Stor verdi sammenholdt med stort 
negativt omfang gir stor til meget stor negativ konsekvens (---/----). 

 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. Spunte ved 
tunnelpåslag for å avgrense tiltakets innvirkning på gravfeltet (Id 70025). Sikre kulturminner 
som skal bevares nærmest tiltaket innenfor gravfeltet. Sikre den delen av lokalitet Id 191434 
som skal bevares.  

3.2.6 Kulturmiljø 6, Østensjø/ Hauger   
Ny trasé kommer ut fra tunnel ved Nordre Skuterud og går videre østover på lang bru over 
Skuterudbekken og videre mellom Grytelandsgårdene. Tiltaket er trukket ut av kulturmiljøet 
og vil dermed gi en positiv virkning i form av redusert støy, i tillegg til at den visuelle 
innvirkningen på kulturmiljøet blir bedret i forhold til i dag. Gården Hol blir liggende mellom 
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eksisterende E18 og tiltaket. Eksisterende E18 gjennom kulturmiljøet blir opprettholdt som 
lokalveg. 

 

Tiltaket er vurdert til å ha middels positivt omfang. Middels verdi sammenholdt med middels 
positivt omfang gir middels positiv konsekvens (++). 

3.3 Kommunegrensa – Retvet 
Omfang og konsekvenser Kommunegrensa – Retvet. 

3.3.1 Kulturmiljø 7, Kråkstad / Glenne / Bjastad 
Ny trasé passerer like sør for tunet på Lille Gryteland, går inn gjennom skogen frem til 
Glenne Nordre og passerer nord for Tronsrud over dyrket mark sør for den skogsbevokste 
kollen ved Oppsal, og frem til Kråkstadelva. Nye lokalveger er stort sett lagt i eksisterende 
veger. 

Tiltaket kommer i direkte konflikt med et automatisk fredet gravminne på Bernhusløkka (Id 
68402) og et automatisk fredet gravfelt på Oppsal (Id 23321). Ingen bygningsmiljø berøres 
direkte. Tiltaket berører en rekke fornminnelokaliteter direkte og indirekte, slik som det ene 
gravfeltet på Oppsalåsen (Id 68424). Det opprinnelige og relativt uberørte kulturlandskapet 
med de gamle gårdene vil bli oppdelt av ny veg. 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 



Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 114 
 

 
Figur 3-11. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i Grytelandskogen. Tiltaket kommer i 
konflikt med automatisk fredete kulturminner ved Bernhusløkka (Id 68402 / A62) og lokaliteter med kulturminner 
fra nyere tid. Tiltaket får også nærføring til automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. 
Automatisk fredete kokegropfelt, spredte kokegroper, dyrkingsspor og rydningsrøyser blir direkte berørt av tiltaket. 
Kilde: www.askeladden.ra.no 

I tillegg til gravminnet nevnt ovenfor (Id 68402), vil følgende lokaliteter komme i konflikt med 
tiltaket i Grytlandskogen. Bosetnings- og aktivitetsområde (Id 180792) på Bernhus med 
bosetningsspor fra jernalder. Dyrkingsspor, steingjerder og rydningsrøyser fra nyere tid (Id 
174050) blir også berørt her. På Gryteland blir automatisk fredete dyrkingslokaliteter (Id 
191360, 173951, 173959 og 223933), automatisk fredet bosetnings- og aktivitetsområde (Id 
191523), automatisk fredet kokegroplokalitet (Id 191530), berørt av tiltaket. En rekke 
kulturminnelokaliteter fra nyere tid i dette området blir også berørt (Id 191335, 191337, 
173924, 173044 og 213934). Tre kokegroplokaliteter er undersøkt og fjernet ved forenklet 
dispensasjon. Det samme gjelder kokegropfelt på Glenne (Id 191363 og 191376). I tillegg blir 
ytterligere en automatisk fredet kokegroplokalitet berørt (Id 211632). 
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Figur 3-12. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i Grytelandskogen og videre frem mot 
Glenne. 

 

På Oppsal blir flere automatisk fredete kulturminnelokaliteter berørt direkte. Dette er 
bosetnings- og aktivitetsområde (Id 213740), gravfelt med to gravhauger (Id 23321), deler av 
veganlegg (Id 173918), dyrkingslokalitet (Id 214715). Deler av husmannsplassen på Berget 
(Id 173933) fra nyere tid blir også berørt.  

I samme området, men litt lenger øst, ligger en samling kulturminnelokaliteter som også blir 
direkte berørt av tiltaket. Dette er et automatisk fredet gravfelt (Id 43217) med tre 
gravhauger. På lokaliteten er det også bosetningsspor fra eldre jernalder. En teigpløyd åker 
(Id 174006) dyrkingsflate (Id214357) og rydningsrøylokalitet (Id 174022) fra nyere tid blir 
også berørt her. 

Tiltaket bedrer situasjonen betydelig ettersom vegen er trukket bort fra viktige 
kulturminneverdier innenfor det kulturhistoriske jordbrukslandskapet i tilknytning til Bjastad, 
Søndre Haugen, Kråkstad middelalderkirke og de store gravfeltene her; Kråkstad prestegård 
og gravfeltet i Prestegårdsskogen.  

Samlet veier derfor de positive virkningene for de delene av kulturmiljøet som vender mot 
Kråkstad og eksisterende E18 noe opp for de store negative konsekvensene på Gryteland 
og Oppsal. 
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Figur 3-13. Kart over situasjonen ved ved Oppsal. Illustrasjon: Akershus fylkeskommune. 

 
Figur 3-14. Bildet viser den sørligste gravrøysa på lok 23321 på Oppsal. Foto: Akershus fylkeskommune. 
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Figur 3-15. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier i Oppsalåsen. Tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk fredete gravfelt på Oppsal (Id 23321 / A88), og gravfelt (Id 43217) noe lenger sørøst i 
Oppsalåsen. I tillegg kommer tiltaket i konflikt med nyregistrerte lokaliteter med aktivitetsspor og dyrkingsspor fra 
forhistorisk tid og nyere tid. Det er også registrert en lokalitet med bosetningsspor og hulveg som blir berørt av 
tiltaket. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er samlet vurdert til å ha middels negativt omfang. Stor verdi sammenholdt med 
middels negativt omfang gir stor negativ konsekvens (---). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. Sikre viktige 
kulturminner som blir liggende igjen i området. Dette gjelder blant annet det automatisk 
fredete gravfeltet (Id 68424) som vender mot Oppsal. 

3.3.2 Kulturmiljø 8, Frestad/Berger/Tingulstad 
Ny veg krysser Kråkstaddalen i plan sør for Frestad Søndre, og går deretter i lang 
tunnelløsning under Frestadmarka og Lihaugen med kulvert i draget på Li. Tunnelpåslaget 
kommer ut ca 100 meter nord for Audenbøl. Deretter går vegen som dagsone i en bue frem 
til den krysser dagens E18 sør for Søndre Retvet, før den går videre mot Brekke og fram til 
parsellslutt.  

Tiltaket er i direkte konflikt med kulturminner ved tunnelpåslaget ved Frestad. Dette er et 
automatisk fredet kokegropfelt (Id175120). En kokegroplokalitet med høyere verdi ligger i 
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god avstand nord for veganlegget. Sør for tunnelpåslaget ligger det et steingjerde fra nyere 
tid som blir berørt. Noen kokegroper i området er utgravd/fjernet i forbindelse med forenklet 
dispensasjon.  

På Li vil lokalitetene lengst nord mot tunet bli indirekte (visuelt og støy) påvirket av tiltaket. 
Dette gjelder særlig gravminnene fra eldre jernalder (Id 173862 og 173858). På Audenbøl bli 
en dyrkingslokalitet (Id 173852) liggende like ovenfor tunnelpåslaget. 

Kulvert mellom Frestadåsen og Lihaugen vil ha negativ innvirkning på Kongevegen og 
gravfeltet i Frestadskogen, tunområdet på Li, samt kulturminneverdiene på Lihaugen, 
hovedsakelig i anleggsfasen. Anleggsvegen frem til kulvert er lagt utenom tunet på Li.  

 

 
Figur 3-16. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier på Frestad og i Frestadmarka. Tiltaket 
kommer i konflikt med automatisk fredet kokegropfelt på Frestad (Id 175120) og kulturminner fra nyere tid. Kilde: 
www.askeladden.ra.no 

 

Tunnelpåslaget nord for Audenbøl vil ha negativ innvirkning på det uberørte kulturlandskapet 
like ved gården. Generelt vil tiltaket ha negativ visuell innvirkning på det kulturhistoriske 
jordbrukslandskapet, og dele opp kulturhistoriske sammenhenger, frem mot tunnelpåslagene 
ved Frestad og Audenbøl. 

Statens vegvesen Region øst Asplan Viak AS 
 

http://www.askeladden.ra.no/


Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmiljø 119 
 

Lang tunnel med kulvert mellom Frestadmarka og Liåsen avgrenser omfanget av innvirkning 
på gravfeltet og Kongevegen i Frestadmarka, og de store kulturminneverdiene på Lihaugen 
betydelig. 

 
Figur 3-17. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier på Li, Lihaugen og Audenbøl. Tiltaket 
kommer ikke i konflikt med med automatisk fredete kulturminner i denne delen av kulturmiljøet, men det er 
nærføring til Audenbøltunet og kulturminneverdier knyttet til dette. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Tiltaket er samlet vurdert til å ha middels negativ omfang. Stor verdi sammenholdt med 
middels negativt omfang gir middels til stor negativ konsekvens (--/---). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger. Sikre viktige 
kulturminner som blir liggende nærme tiltaksområdet på Li og Audenbøl (Id 173858, 173862, 
173864, 173852 og 173848), samt kongevegen (Id 136378) i Frestadmarka. 

3.3.3 Kulturmiljø 9, Skjønhaug/Skog 
Ny veg krysser Kråkstaddalen i plan sør for Frestad Søndre, og går deretter i lang 
tunnelløsning under Frestadmarka og Lihaugen (kulvert i draget) frem til Audenbøl. 
Tunnelpåslaget kommer ut ca 100 meter nord for Audenbøl. Deretter går vegen som 
dagsone i en bue frem til den krysser dagens E18 sør for Søndre Retvet, før den går videre 
mot Brekke og fram til parsellslutt. 
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Figur 3-18. Fotavtrykket sett i forhold til registrerte kulturminneverdier ved Søndre Retvet og Brekke. Ut over en  
mindre steinalderslokalitet (Id 173942, funn av to biter flint) og rest av veganlegg (Id 175122), kommer tiltaket ikke 
i konflikt med med automatisk fredet kulturminner i denne delen av kulturmiljøet. Kilde: www.askeladden.ra.no 

 

Ut over en mindre steinalderslokalitet (Id 173942, funn av to biter flint) og rest av veganlegg 
(Id 175122), kommer tiltaket ikke i konflikt med med automatisk fredet kulturminner i denne 
delen av kulturmiljøet. Gravfeltet på Brekke (Id 162501) er fjernet/avskrevet etter 
undersøkelser i 2013 av Kulturhistorisk museum, UiO. Lokalitetene 175134, 160807 og 
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160805 (hovedsakelig kokegroper) er fjernet/undersøkt ved utvidet registrering av Akershus 
fylkeskommune (forenklet dispensasjon). 

Tiltaket er derfor ikke i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, men 
dagstrekningen over dalen fra Audenbøl til Brekke vil ha liten negativ innvirkning på det 
uberørte kulturlandskapet. Det anses positivt at strekningen over det åpne kulturlandskapet 
vil bli relativt kort. For kulturminneverdier i nordre del av kulturmiljøet, fra Retvet, Nygård, 
Slottet, Asper og frem mot Skjønhaug, vil tiltaket ha positiv visuell virkning og redusert støy. 
Det er innenfor denne delen av kulturmiljøet at kulturminnelokalitetene med høyest verdi 
ligger (to gravfelt og gravminne fra jernalder).   

Tiltaket er samlet vurdert til å ha lite negativt omfang. Middels verdi sammenholdt med lite 
negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

Avøtende tiltak: Sikre kunnskapsverdien ved eventuelle frigivingsgravinger.  
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4 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
 

4.1 Vinterbro – Nygård 
Omfang og konsekvenser strekningen Vinterbro – Nygård. 

I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier og 
anleggsveger skape midlertidig beslaglagte områder. Anleggsfasen vil i større grad enn 
driftsfasen legge beslag på områder med kulturminneverdier. Kulturminner er en ikke 
fornybar ressurs, og midlertidige tiltak vil derfor gi like store negative påvirkninger som det 
permanente tiltak vil gi. Gjennom reguleringprosessen har anleggsbeltet blitt justert for å 
redusere omfanget på kulturminneverdiene i området der dette har vært mulig. 

Anleggsbeltet vil ha større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I anleggsfasen vil derfor 
de negative konsekvensene av tiltaket være noe større enn for det ferdige veganlegget.  

Omfang og konsekvens i anleggsfasen har størst innvirkning på sporveismiljøet på Vinterbro 
og for samlingen steinalderboplasser i Vinterbro A området. For begge disse områdene er 
omfanget vurdert til stort negativt som gir stor negativ konsekvens. 

4.2 Nygård – kommunegrensa 
Omfang og konsekvenser Nygård – kommunegrensa. 

I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier og 
anleggsveger skape midlertidig beslaglagte områder. Anleggsfasen vil i større grad enn 
driftsfasen legge beslag på områder med kulturminneverdier. Kulturminner er en ikke 
fornybar ressurs, og midlertidige tiltak vil derfor gi like store negative påvirkninger som det 
permanente tiltak vil gi. Gjennom reguleringprosessen har anleggsbeltet blitt justert for å 
redusere omfanget på kulturminneverdiene i området der dette har vært mulig. 

Anleggsbeltet vil ha større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I anleggsfasen vil derfor 
de negative konsekvensene av tiltaket være noe større enn for det ferdige veganlegget.  

Omfang og konsekvens i anleggsfasen har størst innvirkning på Holstadmarka og 
Askjum/Skuterud Nordre. Her griper anleggsbeltet inn i viktige kulturmiljø og kommer i 
direkte konflikt med automatisk fredete bosetningsområder og gravfelt. For begge disse 
områdene er omfanget vurdert til stort negativt. 

4.3 Kommunegrensa – Retvet 
Omfang og konsekvenser Kommunegrensa – Retvet. 

I tillegg til varig beslaglagte områder, vil rigg- og anleggsområder samt deponier og 
anleggsveger skape midlertidig beslaglagte områder. Anleggsfasen vil i større grad enn 
driftsfasen legge beslag på områder med kulturminneverdier. Kulturminner er en ikke 
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fornybar ressurs, og midlertidige tiltak vil derfor gi like store negative påvirkninger som det 
permanente tiltak vil gi. Gjennom reguleringprosessen har anleggsbeltet blitt justert for å 
redusere omfanget på kulturminneverdiene i området der dette har vært mulig.  

Anleggsbeltet vil ha større arealbeslag enn det ferdige veganlegget. I anleggsfasen vil derfor 
de negative konsekvensene av tiltaket være noe større enn for det ferdige veganlegget. 

Omfang og konsekvens i anleggsfasen har størst innvirkning på Grytlandskogen 
(Gryteland/Oppsal) og Frestadmarka (Frestad/Li/Audenbøl). Her griper anleggsbeltet inn i 
viktige kulturmiljø og kommer i direkte konflikt med automatisk fredete bosetningsområder og 
gravminner/gravfelt. For begge disse områdene er omfanget vurdert til stort negativt. 
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5 AVBØTENDE TILTAK 
I utforming av planer bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på 
kulturminner og kulturlandskap. En god landskapstilpasning reduserer negative 
konsekvenser, og nye inngrep i området bør ideelt sett legges i god avstand til kulturminner 
og kulturmiljø. Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både 
naturlandskap og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i mange 
tilfeller ha virkning også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme landskapsrom. 

En bør søke å justere traseene for å unngå konflikt eller for tett nærføring med de 
kulturminnene som er mest uberørt og har høyest verdi i området.  

Ved nærføring av veg til gårdstunene bør det gjøres nødvendige tilpassinger av terrenget 
ved tunnelpåslagene som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket 
gårdene har i kulturlandskapet. Støytiltak må også ses i denne sammenheng, enten gjennom 
naturlige tiltak og/eller gjennom tiltak som ikke vil virke dominerende i dette kulturlandskapet.  

Vegtiltaket vil medføre direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner. For lokaliteter 
det ikke latt seg gjøre med plantilpasninger og regulering til hensynssoner med 
bestemmelser om vern, kreves det dispensasjon fra kulturminneloven, jf § 8, 4. ledd. Dersom 
dispensasjon blir gitt av Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske 
utgravinger. Ved fjerning av automatisk fredete kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil 
sikring av kunnskapsverdien som kulturminnene har gjennom utgraving, være et viktig 
avbøtende tiltak.   

En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for 
kulturminneverdiene i plan- og influensområdet. Eventuelle undersøkelser i forbindelse med 
dispensasjon fra kulturminneloven for berørte lokaliteter i dette området kan gi ny og viktig 
kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. Det er positivt om dette kan bli formidlet i 
tråd med en skjøtsels- og tilretteleggingsplan.   

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 
utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte 
vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal 
ivareta dette behovet. Kulturminner og kulturmiljø er et eget tema i 
miljøoppfølgingsprogrammet i byggefasen. 

Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden vil være et viktig tiltak for å 
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Det bør etableres en 
faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også kulturminnekompetanse inngår, som følger 
byggearbeidene. Dette kan gjøres i form av en ”grønn” time med byggeledelse og 
entreprenør en gang i måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres med 
landskapstema og naturmiljø. 

Bygninger som er registrert i SEFRAK-registeret eller blir spesielt omtalt i denne 
konsekvensutredningen og skal rives, må dokumenteres før riving. Eventuell dokumentasjon 
må skje i samråd med Akershus fylkeskommune.  

Dersom gamle tømmerhus er i god stand, kan de flyttes til en mer egnet tomt. Flytting av hus 
er en tradisjon i Norge. 
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• Avbøtende tiltak knytte til kulturmiljø 3. Dokumentere og flytte sporveismiljøet til 
annen egnet tomt, for eksempel til Vinterdalen. 
 

• Det bør vurderes spuntingtiltak på Nordre Skuterud for å avgrense inngrep i gravfeltet 
over tunnelpåslag (Id 70025), og for å hindre at deler av lokaliteten raser ut.  
 

• Vegtiltak som kommer i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner. Dersom 
det ikke lar seg gjøre med justeringer av tiltak, vil sikring av kunnskapsverdien ved 
eventuelle frigivingsgravinger ha avbøtende virkning. 
 

• Det bør gjennomføres sikringstiltak på Vinterbro, Holstad, Nordre Skuterud og 
Li/Audenbøl, der kulturminnelokaliteter kommer nærme tiltaksområdet i anleggsfasen. 
Kongevegen i Frestadåsen bør sikres ved etablering av kulvert knyttet til lang tunnel 
mellom Frestad og Li/Audenbøl. 
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