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FORORD

Denne rapporten er utarbeida som del av grunnlaget for kommunedelplan med konsekvensutgreiing for ny
E39 på strekninga Flatøy Eikefettunnelen i Alver kommune. Planprogrammet for prosjektet vart fastsett av
tidlegare Lindås kommune og Meland kommune høvesvis 19.09.2017 og 27.09.2017. Tiltakshavar er Statens
vegvesen, og Norconsult er valt som konsulent for utarbeiding av kommunedelplanen med tilhøyrande
fagutgreiingar.

Statens vegvesen sin handbok V712 Konsekvensanalyser vart nytta som metode for samfunnsøkonomisk
analyse i prosjektet. Fagtemaet kulturarv er eitt av dei fem ikkje prissette faga som handsamast i analysen. I
denne rapporten konsekvensutgreiast vegalternativa for dette fagtemaet.

Fagansvarleg for faget kulturarv i Statens vegvesen er Atle Jenssen. Oppdragsleiar frå Norconsult er Lars Roald
Kringeland.

19.11.2021

Bergen
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Samandrag

Innleiing
Planprogrammet, fastsett den 19.09.2017 i Lindås kommune og 27.09.2017 i Meland kommune, inneheld
omtale av dei viktigaste momenta som skal vektleggjast i planarbeidet for fagtema kulturarv.

Metode etter handbok V712 for dei ikkje prissette tema går over tre trinn. Trinn 1 og trinn 2 vert gjort separat
for kvart einskild fagtema, og utgjer innhaldet i denne rapporten. Trinn 3 er ei samanfatting av resultata for
alle dei fem fagtema, og inneberer ein felles diskusjon og rangering av dei ulike alternativa.

Omtale av utgreiingsområdet
Planområdet og influensområdet utgjer utgreiingsområdet. Planområdet er likt for alle fagtema, medan
influensområdet vil variere frå tema til tema.

Planområdet ligg i Alver kommune (tidlegare kommunane Meland og Lindås), og strekk seg frå Flatøy i sørvest
og nordaustover til Eikefettunnelen. I tillegg inneheld det òg området frå Isdal i aust til Alversund i vest, då to
av dei vurderte vegalternativa (V7c og V101) inkluderer ny veg mellom Isdal og Alversund.

Influensområdet er det samla området kor ein forventar at verknadar frå tiltaket skal opptre. Influensområdet
vil variere for kvart tema og må definerast under dei einskilde fagtema.

Kulturarv i utgreiingsområdet
Etter metodikk i handbok V712 har utgreiingsområdet vorte inndelt i 38 einskaplege delområde med
kulturhistorisk innhald. Delområda har i denne fagrapporten primært vorte avgrensa i kulturmiljø, som er
sentrert rundt lokalitetar med tilnærma einskapleg karakter og verdi, slik som gardsmiljø, teknisk industrielle
kulturmiljø, forsvarsanlegg og andre kulturmiljø. Det har i einskilde tilfelle vore hensiktsmessig å definere
større delområde, såkalla kulturhistoriske landskap. Desse er definert ut ifrå eksisterande delområde/
omsynssoner i databasen Askeladden eller i kommunen sin arealplan. Ferdsle og postvegar er etter handbok
V712 også rekna som delområde på eit landskapsnivå. Verdien til delområda er sett på bakgrunn av kriteria
gitt i handbok V712.
 
Mykje av den sørlegaste delen av utgreiingsområdet er i dag nedbygd, og har i stor grad vorte transformert frå
gards og utmarksområde til område av meir urban karakter. Dette gjeld især i Knarvik, men òg på delar av
Flatøy. Innanfor dei nemnde områda er det difor bevart få kulturhistoriske spor frå eldre tider. På Flatøy er det
skilt ut tre kulturmiljø, men berre eitt av desse vil verte direkte råka av tiltaket. Dette er eit større gardsmiljø,
som inneheld det meste av den bevarte delen av gardsområdet på Flatøy gard. Delområdet har vorte gitt
middels verdi. I Knarvik området er det derimot berre skilt ut eitt kulturmiljø. Delområdet tilhøyrar
registreringskategorien Kulturminne i utmark, og består av to automatisk freda steinalderbuplassar, i tillegg til
dei moglege restane av to andre steinalderbuplassar. Delområdet er mykje forstyrra av Hagelsundbrua og
anna moderne aktivitet, og har vorte gitt noko verdi.

Restane etter forsvarsverk og andre anlegg frå andre verdskrig har lenge vore ein forsømt kulturminnekategori
her til lands, og mykje har vorte fjerna eller øydelagt i løpet av dei syttifem åra som har gått sidan krigen
slutta. I dag har ein vorte mykje meir medviten denne typen kulturminne, og mange av dei har vorte
dokumentert og lagt inn i Riksantikvaren sin database Askeladden. Men dei fleste av dei militærhistoriske
anlegga frå andre verdskrig har framleis ikkje noko formelt vern, og militære bygningar og konstruksjonar vert
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framleis fjerna. Innanfor planområdet er det berre eitt delområde av kategorien forsvarsanlegg. Dette ligg
aust på Flatøy, og har fått middels kulturhistorisk verdi.

Figur 0 1. Verdikart for fagtema kulturarv (Ill: Norconsult).

Resten av planområdet består av relativt uforstyrra gardsbusetnad med tilhøyrande inn og utmarksområde,
kor mykje av dei fysiske spora etter den eldre gardshistoria er bevart. Dette kan ein sjå frå Gjervik i sørvest til
området ved Bjørsvik i nordaust. Også på Isdal og Åse, nord for Knarvik, er det bevart mange kulturminne, kor
især Isdal skil seg ut som eit kulturmiljø av særskilt høg verdi. I tillegg er det ved Alversund i vest godt bevarte
gardsområde av høg verdi.

Det er naturleg nok innanfor dette området dei fleste av delområda finst. Brorparten av dei er gardsmiljø, som
femner om tunområda med den tilhøyrande innmarka. Innanfor dei aller fleste av desse gardsmiljøa, er mykje
av bygningsmassen frå tida ikring utskiftinga bevart, og er såleis med på å definere områda. I tillegg er det
både i innmarka og utmarka i regel bevart steingardar over lange strekningar, ofte med smalehus og liknande
steinbygningar bygd i direkte tilknyting til desse. Generelt sett har gardsmiljøa vorte gitt middels
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kulturhistorisk verdi, men med store variasjonar frå miljø til miljø. Einskilde har òg vorte gitt stor og særs stor
verdi, då desse miljøa gjerne har ekstra stor tidsdjupne og har bevart eit særskilt stort tal av kulturminne. Slike
område finn ein på Isdal, ved Alversund og på Hjelmås.

Innanfor utgreiingsområdet er det skilt ut to delområde av kategorien kulturhistoriske landskap. Dette er det
store området «Den Indre Farleia», som strekk seg frå Alversund og vidare nordover. Området er definert av
Riksantikvaren som eit såkalla kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), og er difor gitt svært stor
verdi i denne fagrapporten. Det andre kulturhistoriske landskapet som er inkludert her, er eit område som er
tatt med som omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø i Alver kommune sin kommuneplan. Delområdet
femner om dei tre gardane Gjervik, Grøttveit og Nepstad, og er gitt middels verdi etter kriteria i handbok
V712.

Tilhøyrande kategorien infrastruktur er det berre eitt kulturminne innanfor utgreiingsområdet, og som har
vorte diskutert i denne rapporten. Dette er den Trondhjemske postvei, som går frå Isdalstø, gjennom tunet på
Isdal, og vidare nordover. Delområdet er gitt stor verdi.

Konsekvens for delstrekningar
Planområdet er delt i fire delstrekningar (F, V, M og A), med eit eller fleire vegalternativ innanfor desse.
Konsekvensanalysen for fagtema kulturarv er gjort for kvar einskild delstrekning.

Innanfor delstrekning F på Flatøy er det berre eitt vegalternativ, alternativ F3. Dette vil berre råke eit
delområde direkte, og ha negativ visuell påverknad på eit anna. Samla sett vert det vurdert at alternativ F3 vil
ha noko negativ konsekvens for fagtema kulturarv.

Innanfor den neste delstrekninga (delstrekning V) har det vorte konsekvensvurdert åtte vegalternativ. Fire av
dei går direkte frå Knarvik til Haukås/Hjelmås, med forskjellige kryssløysingar (V3, V4, V100 og K6 3), medan
dei fire andre går via Isdal og Åse (V7c, V101, V8 og V102). Alternativ V7c og V101 har i tillegg ein ekstra arm
vestover til Alversund. Alternativa som går via Isdal og Åse har dei største negative konsekvensane for fagtema
kulturarv innanfor delstrekninga, med ein skilnad mellom desse i høve til kor mykje av veg som vil gå i tunnel
og om også området ved Alversund vert råka. Alternativa V7c og V8 er vurdert å ha svært stor negativ
konsekvens for fagtema kulturarv, medan V101 og V102 er vurdert å ha stor negativ konsekvens for
fagtemaet.

Dei fire alternativa som vil gå direkte frå Knarvik til Haukås/Hjelmås vil for det meste gå i tunnel, og såleis
berre i liten grad påverke kulturminne og kulturmiljø i området. Skilnaden mellom desse alternativa, er
dagsone i området ved Gjervik for V3 og V4, som då har noko større negativ konsekvens for fagtema kulturarv
enn dei to andre alternativa (V100, K6 3). Den samla konsekvensen har trass i dette vorte vurdert likt for alle
alternativa, til noko negativ konsekvens.

Innanfor det neste og midtre delområdet (delstrekning M) er det fire vegalternativ (M1, M2, M3 og M4). Dei
tre fyrste er relativt like, men har skilnader i Eikanger. Alternativ M1 råker Eikanger området og kulturminna
her mest, og har størst negativ konsekvens av dei fire alternativa, medan alternativ M2 berre i liten grad vil
råke Eikanger, og difor vil ha minst negativ konsekvens av alternativa. Til skilnad frå dei andre alternativa, vil
alternativ M4 ha mykje veg i dag, og av dei fire alternativa ha negativ konsekvens for flest kulturmiljø. Totalt
sett vert likevel alternativ M3 og M4 vurdert likt, med middels negativ konsekvens for fagtema kulturarv.

I den austlegaste av delstrekningane (delstrekning A) er det berre to vegalternativ (A2 og A3), kor den einaste
skilnaden mellom dei er om det vil verte kryssområde ved Ostereidet (A2) eller ikkje (A3). Sidan eit potensielt
kryssområde ved Ostereidet vil medføre negativ konsekvens for kulturmiljøet her, er konsekvensen av



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

13 AV 269 
19.11.2021 

   

 

alternativ A2 vurdert å vere noko negativ. Alternativ A3 er vurdert berre å medføre ubetydeleg konsekvens for
fagtema kulturarv.

Oppsummering
Planområdet har som tidlegare nemnt vorte delt opp i fire delstrekningar, med konsekvensutgreiing for
vegalternativa innanfor dei einskilde delstrekningane.

Delstrekning F: Her er det berre eit alternativ (F3). Dette er vurdert å ha noko negativ konsekvens for fagtema
kulturarv.

Tabell 0 1. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning F.

Alternativ Ref. F3
Konsekvens 0 Noko negativ
Rangering 1 2

Delstrekning V: Her er det åtte alternativ, kor alternativa V100 og K6 3 er rangert som dei beste av alternativa,
med noko negativ konsekvens for fagtema kulturarv. Alternativa via Isdal og Åse (eventuelt også Alversund) vil
råke store kulturminneverdiar, og er vurdert å vere dei dårlegaste av alternativa innanfor delstrekninga.

Tabell 0 2. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning V.

Alternativ Ref. V3 V4 V100 K6 3 V7C V101 V8 V102

Konsekvensens 0
Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Svært
stor

negativ

Stor
negativ

Svært
stor

negativ

Stor
negativ

Rangering 1 5 4 2 2 9 7 8 6

Delstrekning M: Av dei fire alternativa innanfor denne delstrekninga, er alternativ M2 vurdert å vere det beste
for fagtema kulturarv, med noko negativ konsekvens.

Tabell 0 3. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning M.

Alternativ Ref. M1 M2 M3 M4
Konsekvens 0 Stor negativ Noko negativ Middels negativ Middels negativ
Rangering 1 5 2 3 4

Delstrekning A: Her er det berre to alternativ, og av dei er alternativ A3 vurdert å ha ubetydeleg negativ
konsekvens for fagtema kulturarv, og difor rangert som best.

Tabell 0 4. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning A.

Alternativ Ref. A2 A3
Konsekvens 0 Noko negativ Ubetydeleg
Rangering 1 3 2
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Som det kommer frem av diskusjonen ovanfor, vil alle vegalternativa i større eller mindre grad ha negativ
konsekvens for fagtemaet kulturarv. Dei alternativa med størst negativ konsekvens er naturleg nok dei som
har mest veg i dag, i motsetning til dei med mest tunnel. Størst negativ konsekvens har òg dei alternativa som
går via Isdal og Åse.

Dei to kombinasjonane av vegalternativ som vil ha lågast grad av negativ konsekvens for fagtema kulturarv er
anten F3 – V100 – M2 – A3 eller F3 – K6 3 – M2 – A3.

Skadereduserande tiltak i permanent situasjon
Fjerne eller flytte delar av tiltaket: For alle kulturmiljøa og dei kulturhistoriske landskapsområda (delområda)
som vil verte råka vil negativ konsekvens kunne verte redusert eller fullstendig eliminert ved å flytte tiltaket
vekk frå desse. Men med omsyn til dei tekniske krava til ny riksveg, vil større justeringar av alternativa vere
vanskelege å kunne få gjennomført. Dette bør likevel verte vurdert i de tilfella kor tiltaket har størst negativ
konsekvens for fagtemaet, som til dømes gjennom Isdal og Åse. Her vil tunnel utanom kulturmiljøa meir eller
mindre kunne eliminere negativ konsekvens av tiltaket på desse. Tilsvarande kan òg vært aktuelt gjennom
Eikanger.

Ulike landskapspleietiltak: Tilpassing av terrenginngrepa slik at grad av skjemming vil verte redusert mest
mogleg. Dette vil kunne være aktuelt fleire stader, og for alle delområda som vil verte direkte råka av tiltaket.

I visse område kan det vurderast å byggjemiljøtunnel for å unngå dei negative konsekvensane av store og
skjemmande skjeringar. Dette vil til dømes kunne vere aktuelt gjennom Åse eller Eikanger, eventuelt òg
gjennom utmarka på Øvre Tveiten ved Alversund. Men også andre stadar i utgreiingsområdet vil bruk av
miljøtunnel kunne redusere negativ konsekvens av tiltaket.

Dokumentasjon, utgraving, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som ei naudløysing for delvis å
kunne ivareta kunnskapsverdien til dei råka kulturminna, og vert ikkje rekna som «ekte» skadereduserande
tiltak, fordi kulturminna som følgje av ei eventuell utgraving/demontering/flytting vil verte øydelagt eller
forringa. Utgravingar (gjeld helst førreformatoriske kulturminne, men kan òg gjelde kulturminne frå historisk
tid) eller flytting (gjeld primært nyare tids kulturminne) er relevant i alle dei tilfella kor kulturminne vil komme
i direkte konflikt med tiltaket.

Skadereduserande tiltak i anleggsfasen
For kulturmiljøa kan tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvensar ut over det permanente tiltaket. Negativ
påverknad kan vere i form av visuell påverknad, støy og støv knytt til anleggsarbeid og trafikk, samt
mellombels riggområde, anleggsvegar og masselagring som kan påverke og gjere permanent skade på
kulturminne. Som eit utgangspunkt må man unngå konflikt med kulturminneverdiar ved plassering av
mellombels anlegg.

Merking av kulturminne: Tiltaket kan medføre fleire store terrenginngrep i område kor det er kjent både
førhistoriske og nyare tids kulturminne. For å unngå skade på dei kulturminna som skal bevarast, vil det vere
viktig å merke dei i anleggsperioden. Dette vil vere særskilt viktig i sårbare område. Slik merking vert gjort i
samråd med kulturminneansvarlege hos fylkeskommunen.
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1 Innleiing

 Bakgrunn og formål
Med utgangspunkt i planprogram fastsett den 19.09.2017 og 27.09.2017 starta arbeidet med
kommunedelplan og konsekvensutgreiing (KU) for strekninga E39 Flatøy – Eikefettunnelen opp hausten 2019.
 
I dag er E39 mellom Flatøy sør og Eikefettunnelen ein veg med to køyrefelt og lengde om lag 27 kilometer, og
den mest trafikkbelasta strekninga er mellom Flatøy sør og Knarvik. E39 nord for Knarvik har dårleg
vegstandard med stadvis krapp kurvatur, mange kryss og avkøyrslar, og fleire tunnelar. Det har vore mange
ulukker på strekninga. Trafikkmengda i kombinasjon med mange kryss og avkøyrslar gjer at kapasitetsgrensa
for vegen er nådd, og det er få eller ingen høve for omkøyring ved hendingar på vegnettet.

Figur 1 1. Oversikt over trafikkmengd (ÅDT) på eksisterande vegnett.

Knarvik er tettstaden i Nordhordland og hovudsete for Alver kommune, som frå 1. januar 2020 er ein
samanslåing av Lindås, Meland og Radøy kommunar. Knarvik har ca. 6000 innbyggarar.

Knarvik er utpeika som regionalt vekstområde og Frekhaug er utpeika som lokalt vekstområde i Regional
areal og transportplan for Bergensområdet 2017 2028 (Hordaland Fylkeskommune 2017). Med dette som
bakgrunn kan ein forvente ei auke i innbyggartala og ein meir bymessig utvikling av desse områda.
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Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU) for strekninga E39
mellom Flatøy sør og Eikefettunnelen.

Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløysing for veganlegget. Ny E39 skal vere trafikksikker, effektiv, ha
reduserte tal på ulukker, kortare reisetid og reduserte transportkostnader. Planen må legge til rette for
utvikling av Knarvik som regionsenter og gi god tilknyting mot fv. 57 og fv. 565 mot nordvest i Alver kommune.

1.2 Mål for prosjektet
Planforslaget skal i størst mogleg grad oppfylle måla definert i planprogrammet:

1.2.1 Samfunnsmål

 Etablering av ny E39 på strekninga Flatøy Eikefettunnelen skal gje eit meir effektivt og trafikksikkert nord
sør samband på Vestlandet innanfor dei rammer og føringar som er gjeve i NTP. Løysinga må leggje til rette
for vidare utvikling av Knarvik som regionsenter. 

1.2.2 Effektmål

 Reduksjon i talet på ulukker. 
 Eit godt tilbod for gåande og syklande langs dagens korridor for E39, med særs vekt på gode løysingar på

strekninga Flatøy Hjelmås.
 Ny E39 skal overta mest mogleg trafikk frå dagens E39 for å gje god effekt og avlasting av lokalvegnettet.
 Kortare reisetid og reduserte transportkostnader på E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen som ledd i eit

effektivt nord sør samband på Vestlandet.
 God tilknyting til fylkesveg 57 og fylkesveg 565 må løysast i prosjektet, i tillegg til kopling mot anna

lokalvegnett.
 God tilgjengelegheit til Knarvik som regionsenter for alle trafikantgrupper, med et særskilt omsyn til

kollektiv , gang og sykkeltrafikk.
 Ei effektiv arealutnytting som stettar god sentrumsutvikling i Knarvik.
 Redusere trafikk i dagen gjennom Knarvik sentrum.
 Eit robust lokalvegnett som skal sikre god kontaktmellom bygdene og omkøyring ved vedlikehald og ulukker

på E39.

1.3 Områdedefinisjonar
Det vert skild mellom varslingsområde, utgreiingsområde, influensområde og det formelle planområdet.
Varslingsområdet er ei avgrensing som vart nytta ved varsling av oppstart for planarbeidet.

Utgreiingsområdet (også kalla studieområdet) er ei felles avgrensing som dei ulike delfaga som arbeider med
ikkje prissette konsekvensar (IP faga) har definert for arbeidet med konsekvensutgreiinga for å fange opp
omfang av ein mogleg framtidig veg innafor ein korridorbreidde. Utgreiingsområdet er likt for alle IP fag, og er
vist på verdikart i kvar fagrapport.

Influensområdet vil variere frå tema til tema, og utstrekning er også vist i kvar fagrapport for IP faga.

Etter at konsekvensar og arealinngrep er avklart vert det i plankartet avgrensa eit planområde som definerer
kva område det er aktuelt å lage reguleringsplan for ny E39 for. Planområdet er likt for alle fagtema. Dette
området skal sikre nok areal til vidare optimalisering og detaljering, med endeleg plassering av veganlegget i
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reguleringsplanfasen. Området bør ha ein slik utstrekning at det vert gjeve naudsynt rom til utarbeiding av
gode løysingar i reguleringsplanlegginga. Planområdet kan variere etter stadspesifikke tilhøve, det vil vere
smalt der det er viktig å avgrense lokalisering av vegtraseen og breiare der ein kan gje meir spelerom for
endeleg plassering av veg og tilhøyrande anlegg.

Figur 1 2. Teikninga syner vegalternativa som er vurdert i denne konsekvensutgreiinga. Figuren syner alternativa som er
utgreidd, det er eitt alternativ i delområde F, åtte alternativ i delområde V, fire alternativ i delområde M og to alternativ i
delområde A. Området strekk seg over ca. 20 km i luftlinje mellom Flatøy i sørvest og Eikefettunnelen i nordaust.
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2 Omtale av tiltaket og alternativ

2.1 Veg og tunnelstandard
Det er eit mål å bygge veg med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t på alle nybygde strekningar mellom
Bergen og Ålesund (Riksvegutgreiinga mars 2015). Riksvegutgreiinga peikar på tre aktuelle standardar for E39
Knarvik Ostereidet: H8, H5, og H2 (vegstandard frå utgått handbok N100). Dimensjoneringsklassane i
gjeldande vegnormal frå juni 2021 har fått nye namn, men i handbok N100 frå 2014 var H8 definert som
Nasjonal hovudveg og andre hovudvegar, ÅDT 12 000 – 20 000 og fartsgrense 100 km/t (firefelts veg), H5 var
definert som Nasjonale hovudvegar og andre hovudvegar, ÅDT 6 000 – 12 000 og fartsgrense 90 km/t (tofelts
veg) og H2 var definert som Nasjonale hovudvegar, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t (tofelts veg).
Riksvegutgreiinga slår også fast at E39 etablert i felles trasé med fv. 57, skal byggjast som firefelts veg.

I planprogrammet er det presisert at tiltaket må utformast i samsvar med eventuelle nye gjeldande
standardar. I planprogrammet står det også at «For å sikre god fleksibilitet i eit langsiktig perspektiv skal det
på heile strekninga sikrast plass til framtidig utviding til to tunneltubar og det skal sjekkast ut at det er teknisk
mogleg å gjennomføre.»

Etter avklaringar gjennom fråvikshandsaming er H5 lagt til grunn der ein har framtidig ÅDT lågare enn 12 000,
mens for sørlege delar av planområdet med ÅDT over 12 000 legg ein til grunn motorvegprofil (H3 standard
med breidde 23 meter), men med same dimensjonerande fart lik 90 km/t.

Mellom Nordhordlandsbrua og Hjelmås vert det såleis planlagt for firefelts veg i dagen og to tunnelløp,
dimensjoneringsklasse H3. Nord for Hjelmås vert det planlagt for tofelts veg og eitt tunnelløp
(dimensjoneringsklasse H2), fordi trafikkprognosane viser under ÅDT 8 000 på denne strekninga. I praksis vert
det då ei løysing med tunnelprofil T10,5 og fartsgrense 80 km/t mellom Hjelmås og Eikefettunnelen, med
unntak av alternativ M4 som berre har tunnelar som er kortare enn 500 meter. Slike korte tunnelar skal
byggast med tunnelprofil T12,5 og midtrekkverk, og ha fartsgrense 90 km/t. Gjennomgåande for heile
prosjektet vert det lagt til grunn 90 km/t med omsyn til geometriutforming og siktkrav. Det vert også lagt opp
til planskilte kryss på heile strekninga.

Tabell 2 1. Tabellen viser eit utval av standardkrav for tilpassa H3 standard som er avklara gjennom fråviksbehandling i
prosjektet.
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Tabell 2 2. Tabellen viser eit utval av standardkrav for tilpassa H5 standard som er avklara i prosjektet.

2.2 Trafikk

2.2.1 Trafikktal

ÅDT tal som er nytta i planarbeidet er basert på trafikk 20 år etter planlagt opning i 2035. Trafikktal for år 2055
er basert på prognosar og kalkylar i nasjonale og regionale trafikkmodellar som ligg til grunn. Trafikktala
varierer noko mellom alternativa, noko som mellom anna heng saman med kryssplassering og køyrelengder,
sjå figur 2.1.
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Figur 2 1. Modellert biltrafikk, sum tunge og lette køyretøy. Trafikk fordelt på både eksisterande og ny E39 for kvart alternativ.
ÅDT 2055.

2.2.2 Tilførselsvegar til ny E39

I tilknyting til kryssområda må det byggast rampar/tilførselsvegar frå eksisterande vegnett til nytt vegnett. Dei
fleste tilførselsvegane vert ein del av rampesystemet i kryssområda, men for nokre alternativ er det lengre
strekningar med lokalveg som må byggast.

2.2.3 Omkøyringsveg og framtidig rolle for dagens E39

Dagens E39 vert liggande att som framtidig del av lokalvegnettet. Planarbeidet legg opp til at det skal vere ein
mogleg omkøyringsveg til ny E39 på heile strekninga. Dette vert løyst ved at ny E39 vert liggande i ny trasé på
det meste av strekninga. Over Flatøy, kor ein nyttar dagens trasé, er det lagt til grunn ny parallell lokalveg.
Dette sikrar både omkøyringsmoglegheit ved eventuelle hendingar, i tillegg til å gi eit godt tilbod til
lokaltrafikk. Tilsvarande er det også foreslått ny lokalveg parallelt med ny E39 gjennom Isdalen for alternativa
der ny E39 følgjer traseen til dagens fv. 57. Samanhengande omkøyringsveg/lokalvegsystem gjer også
anleggsgjennomføringa og midlertidig trafikkavvikling enklare.

2.2.4 Gang og sykkelveg

Det er utarbeidd eit notat N007 om tilbod for gåande og syklande som anbefaling for korleis gang og
sykkeltrafikk vert handsama i prosjektet. Ut frå trafikktala for dei ulike delstrekningane vil gang og
sykkelvegane ha ulike krav til opparbeiding på strekninga.

I prinsippet skal ein i kommunedelplanen skildre løysingar for gåande og syklande langs med, eller på,
lokalvegnettet. Det er ikkje lagt opp til gang og sykkelvegar langs med ny E39. Eit unnatak er for ny bru over
Hagelsundet, som viser slik løysing langs med køyrebanen. For kryssa som er teikna ut for dei ulike
vegalternativa er det òg vist løysingar for korleis gang og sykkelvegane vert ført igjennom kryssa.
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2.2.5 Kollektivløysingar

I planarbeidet er det lagt til grunn at det skal vere moglegheit for avkøyring til, og etablering av, haldeplassar
for regionbussar som vil kunne nytte ny E39. Haldeplass vil vere aktuelt på Flatøy, Knarvik, Øvre Isdal,
Eikanger, Ostereidet og Andås. Nærare skildring av behov og plassering må avklarast i neste planfase.

Haldeplassar langs eksisterande E39 og langs bygdevegane elles er ikkje gjort greie for. Eventuell justering av
stoppmønster, utbetring og flytting av desse haldeplassane påverkar ikkje val av trasé for ny E39 og kan
utgreiast uavhengig av kommunedelplanen. Lokalisering av, og kostnader til, gangvegar mellom bustadområda
og haldeplassar for lokale ruter vert ikkje vurdert i kommunedelplanen. Lokalisering og kostnader for
gangvegar påverkar ikkje val av trasé for ny E39, og kan utgreiast uavhengig av kommunedelplanen.

I planarbeidet er det lagt til grunn at det framleis skal vere mogleg å køyre på eit samanhengande vegsystem
gjennom planområdet utanfor den nye E39, primært på eksisterande E39. Framtidig vegstandard må avklarast
nærare i neste planfase og må sjåast i samanheng med framtidig tilbod for gåande og syklande. Fartsgrenser
vert ikkje avklart i plan, men val av vegstandard vil påverke fartsgrense.

2.3 Referansealternativet (null alternativ)
Statens vegvesen sin metode for konsekvensutgreiing er ein samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer både
prissette og ikkje prissette konsekvensar. For å vurdere den samfunnsøkonomiske konsekvensen av dei ulike
vegalternativa, må desse samanhaldast med situasjonen som oppstår om tiltaket ikkje vert gjennomført.
Denne situasjonen er kalla referansealternativet, eventuelt nullalternativet. Referansealternativet er
samanlikningsgrunnlag for både prissette og ikkje prissette konsekvensar.

Referansealternativet tar utgangspunkt i situasjonen slik den er i dag, og skal berre omfatte det å halde oppe
ein tilfredsstillande standard og funksjon.

For investeringstiltak skal referansealternativet inkludere kostnader for det minimum av vedlikehald som er
naudsynt for at alternativet skal være reelt. Om det ligg føre offentlege krav om tiltak, skal desse kostnadene
leggast inn i referansealternativet.

Utover naudsynte drifts og vedlikehaldskostnader skal berre tiltak som er vedteke og som enten er sett i verk
eller som har fått løyvde midlar, takast med. Tiltak eller prosjekt som er omtalt i til dømes Nasjonal
transportplan (NTP), men som ikkje er vedteke i Stortinget og ikkje har fått tilsegn om midlar, skal ikkje
inkluderast i referansealternativet.
Det er berre vedtatt politikk (regelverk, lover, grenseverdiar mv.) som skal ligge til grunn for utforminga av
referansealternativet. Fordi framtida til Eikanger skule ikkje er avklart gjennom vedtak, er plassering og
funksjon slik skulen ligg i dag del av referansealternativet.

I dette kommunedelplanarbeidet har ein lagt til grunn ein forventa befolkningsvekst i tråd med SSB sin modell,
som er med i referansealternativet og er nytta som grunnlagsdata for trafikkberekningane. Befolkningsveksten
er ikkje spesifikk i høve til lokalisering av regulerte eller planlagde bustadareal i kommunen, men reflekterer
ein generell vekstprosent.

Vegprosjektet for ny tunnel mellom Knarvik og Isdalstø (Gymnasbakkentunnelen, fv. 57) er regulert. Denne
vert handtert på følgjande måte i utgreiingsarbeidet for kommunedelplanen E39 Flatøy Eikefettunnelen:
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• Areal for nytt kryss i Knarvik i reguleringsplan for Gymnasbakkentunnelen er regulert og innløyst.
Innløyst areal er tatt med i referansealternativet som vegareal.

• Gymnasbakkentunnelen er elles ikkje tatt med i referansealternativet.
• For dei alternativa som ikkje har tilkopling til fv. 57 i Isdal som funksjon i tiltaket, vert

Gymnasbakkentunnelen utgreidd som del av alternativet, både for prissette og ikkje prissette
konsekvensar. Dette gjelder alternativa V3, V4 og V100. Bakgrunnen for dette er at alle alternativ
skal sikre god tilkopling til fv. 57.

• Investeringskostnadene i tilknyting til Gymnasbakkentunnelen er synleggjort i anslag, og det er
utført ein eigen nytteberekning for ein variant av V3 der Gymnasbakkentunnelen ikkje er med. På
denne måten kan ein gjere ei analyse av kva som vert annleis dersom ein ikkje legg til grunn
Gymnasbakkentunnelen som ein del av tiltaksalternativa V3, V4 og V100.

2.4 Vegalternativa som utgreiast

2.4.1 Inndeling i strekningar og kombinasjonshøve

Planområdet er delt inn i fire delstrekningar med til saman 15 ulike vegalternativ, sjå figur 2 2. Det er eitt
alternativ frå Flatøy sør til Knarvik (delstrekning Flatøy): F3. Mellom Knarvik og Hjelmås (strekning Vest) er det
åtte alternativ: V3, V4, V100, V7C, V8, K6 3, V101 og V102. Mellom Hjelmås og Eikanger (strekning Midt) er det
fire alternativ: M1, M2, M3 og M4. Mellom Eikanger og Eikefettunnelen (strekning Aust) er det to alternativ:
A2 og A3.

Figur 2 2. Alternativ som vert utgreidd på dei fire delstrekningane.

I planarbeidet legg ein til grunn tilpassing til eksisterande toplanskryss på Flatøy sør. I nord er det tilsvarande
lagt til grunn at ny løysing vert avslutta med nytt toplanskryss ved Andås og Eikefettunnelen.
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Alle alternativ innafor kvar delstrekning har felles start og sluttpunkt. Dette gjer at alle strekningsalternativ let
seg kombinere med alle alternativ på tilstøytane delstrekning. Ein har dermed 64 moglege kombinasjonar (1 x
8 x 4 x 2) for gjennomgåande linjer.

2.4.2 F strekninga: Flatøy – Knarvik

Det er utgreidd eitt alternativ på F strekninga (Flatøy), alternativ F3. Det er lagt til grunn motorvegstandard
H3, men med fartsgrense 90 km/t på strekninga. I planarbeidet er det lagt til grunn ei tilpassing til
eksisterande kryssområde på Flatøy sør.

2.4.3 V strekninga: Knarvik – Hjelmås

Alternativ V3 har halvt kryss i Knarvik med sørvendte rampar og halvt kryss i Gjerdvik (nordvendte av og på
rampar). Alternativet inneber ikkje fråvik frå vegnormalane.

Figur 2 4. Alternativa på V strekninga.

Figur 2 3: Alternativ på F strekninga.
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Alternativ V4 har halvt kryss med sørvendte rampar i Knarvik, og halvt kryss med nordvendte rampar i tunnel
for kopling til Gjerdvik/dagens E39. Rampar i tunnel er fråvik frå vegnormalane og krev godkjenning frå
Vegdirektoratet.

Alternativ V100 har fullt kryss i Knarvik og tunnel direkte til Hjelmås. Akselerasjons og retardasjonsfelt i tunnel
krev fråvik frå vegnormalane.

Alternativ K6 3 har fullt kryss i tunnel med kopling mot fv. 565/fv. 57 mot nordvest, og krev fråvik frå
vegnormalane. Det er i tillegg søkt om fråvik i høve til avstand mellom kryss, men dette fråviket er ikkje
godkjent av Vegdirektoratet. I Isdal er dagsona tilpassa gjeldande reguleringsplan.

Alternativ V7C går via Isdal og inneber kopling til Alversund i tunnel (Alversundtunnelen). Alternativet går i
tunnel mellom Knarvik og Isdal, og har rampar av og på ny E39 i tunnel til/frå Knarvik, noko som er fråvik frå
vegnormalane.

Alternativ V101 går i tunnel under Erstadfjellet vest for Isdal, men gir elles den same trafikale løysinga som i
V7C. V101 har fullt kryss i Knarvik og Øvre Isdal, og kopling til ny tunnel mot Alversund. Alternativet har
rampar av og på E39 i tunnel både ved Knarvik og ved Øvre Isdal. Dette er fråvik frå vegnormalane og krev
godkjenning frå Vegdirektoratet.

Alternativ V8 har tunnel til Isdal inkludert rampar av og på ny E39 i tunnel både frå Knarvik og Isdal, noko som
er fråvik frå vegnormalane. Det er også søkt om fråvik for redusert avstand mellom kryss, men fråviket er ikkje
godkjent i Vegdirektoratet.

Alternativ V102 går i tunnel under Erstadfjellet vest for Isdal, men gir elles den same trafikale løysinga som i
V8. Alternativet har fullt kryss i Knarvik og Øvre Isdal, og i tillegg halvt kryss ved Nedre Isdal. Alternativet har
rampar av og på E39 i tunnel både ved Knarvik, Nedre Isdal og ved Øvre Isdal, noko som er fråvik frå
vegnormalane. Tilsvarande som i alternativ V8 er det søkt om fråvik for redusert avstand mellom kryss, men
fråviket er ikkje godkjent i Vegdirektoratet.

2.4.4 M strekninga: Hjelmås – Eikanger

Alternativ M1 har halvt kryss på Hjelmås og fullt
kryss ved Eikanger. Alternativet gjer det mogleg å
legge krysset ved Eikanger nærare fv. 5464
Mykingvegen enn for dei andre alternativa. M1 har
to køyrefelt aust for krysset på Hjelmås, ein
tunneltube og daglinje tett på Eikangervågen.
Fartsgrense aust for Vikane vil vere 80 km/t.

Alternativ M2 har halvt kryss på Hjelmås og fullt
kryss nordaust for Eikanger. Alternativet har to
køyrefelt aust for krysset på Hjelmås, ein
tunneltube og går for det meste i tunnel under
Eikangerbygda. Fartsgrense aust for Vikane vil vere
80 km/t.

Alternativ M3 har halvt kryss på Hjelmås og fullt
kryss nordaust for Eikanger. Alternativet har to Figur 2 5. Alternativa på M strekninga.
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køyrefelt aust for krysset på Hjelmås, ein tunneltube og går delvis i tunnel under Eikangerbygda. Fartsgrense
aust for Vikane vil vere 80 km/t.

Alternativ M4 har halvt kryss på Hjelmås og fullt kryss nordaust for Eikanger. Alternativet har to køyrefelt aust
for krysset på Hjelmås, ein tunneltube, og går for det meste som daglinje mellom Hjelmås og Eikanger, med
bru over både Fyllingavågen, Sauavatnet og Liavatnet. Fartsgrense vil vere 90 km/t på heile strekninga, sidan
tunnelane er kortare enn 500 meter og dei skal byggast med tunnelprofil T12,5 og midtrekkverk. 

2.4.5 A strekninga: Eikanger – Eikefettunnelen

Trafikktala på strekninga mellom Eikanger og Eikefettunnelen
gjer at vegen kan byggast etter vegklasse H5 med to køyrefelt
og eitt tunnelløp med 80 km/t som dimensjonerande
hastigheit. Veg geometri og sikttilhøve er likevel
dimensjonert for fartsgrense 90 km/t, slik at veganlegget er
tilpassa ein eventuell framtidig utviding til fire felt med to
tunnelløp også på denne strekninga.

Alternativ A2 har fullt kryss på Ostereidet og ved Andås.

Alternativ A3 går forbi Ostereidet i kort dagsone, men har
fullt kryss ved Andås tilsvarande alternativ A2.

Figur 2 6. Alternativa på A strekninga.
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3 Metode

3.1 Formålet med analysen
Formålet med konsekvensutgreiinga er å få fram kunnskap om undersøkingsområdet og verknadar av
vegtiltaket. Konsekvensanalysen skal vise korleis ulike alternativ vil kunne påverke omgjevnadene, og i kor stor
grad dei gjev ulik konsekvens for dei ulike fagtema.

Analysen følger metoden i handbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018). I dette kapittelet vert
dei mest sentrale grepa i metoden gjennomgått. Det vert elles vist til handboka for meir informasjon.

3.2 Ikkje prissette tema og avgrensing
Ikkje prissette tema er tema som det er vanskeleg eller ikkje er tenleg å måle i kroner og øre. I samsvar med
handbok V712 deler analysen ikkje prissette verdiar inn i fem fagtema: landskapsbilete, friluftsliv/by og
bygdeliv, naturmangfald, kulturarv og naturressursar.

Avgrensinga mellom dei fem fagtema kjem fram i handbok V712, og det er denne avgrensinga som er nytta i
prosjektet for ny E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen.

3.3 Detaljnivå og uvisse
E39 Flatøy Eikefettunnelen er ein kommunedelplan som skal avgjere kva vegkorridor som skal planleggjast
vidare i neste planfase; reguleringsplanfasen. Ein kommunedelplan er ein overordna plan, og detaljar knytt til
vegtiltaket si utforming og nøyaktige plassering i landskapet vert ikkje avklart på dette plannivået. Analysen
må difor ta omsyn til at veglinjer og kryssutformingar kan endre seg når planarbeidet kjem inn i ein meir
detaljert fase.

I prosjektet har ein teikna veglinjer og kryss for å kunne vurdere mellom anna reisetid, at tiltaket kan byggjast,
og kostnadar. I analysen vert det teke utgangspunkt i desse døma på veglinjer. Vurderingane som vert gjort for
dei einskilde faga tek likevel høgde for at veglinja kan flyttast i ein optimaliseringsfase ved reguleringsplan. Der
små endringar i veglinje vil kunne gir store utslag på vurderinga av påverknad og konsekvens, vil dette bli
kommentert spesifikt i fagrapportane.

Som følgje av plannivået vil det alltid vere ein grad av uvisse knytt til vurderingane, både når det gjeld
detaljnivået av tiltaket og datagrunnlaget nytta i analysane. Graden av uvisse i dette prosjektet er likevel
vurdert å vere akseptabel og i samsvar med KU forskrifta sine krav til ei utgreiing. Ein oppnår også å få fram
dei skilnadane mellom alternativa som har relevans for avgjerda i saka. Sjå kapittel 4.4.5 for ei vurdering av
uvisse i høve til deltema kulturarv.

3.4 Skadereduserande tiltak
Konsekvensutgreiinga inneber òg å vurdere tiltak for å unngå, avgrense og kompensere for vesentlege
skadeverknadar for miljø og samfunn, jf. KU forskrifta. Dette gjeld både for anleggsfasen og i permanent
situasjon (inkludert drift og vedlikehald).
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Skadereduserande tiltak vert handtert på to hovudmåtar i analysen. Den første måten er når
skadereduserande tiltak går inn i kostnadsoverslaget og er ein del av tiltaket som skal utgreiast. Den andre
måten er å påpeike kva tiltak som kan bøte på skaden i tillegg til det som ligg til grunn i tiltaket, og som ein kan
rå til vert implementert i neste planfase. I utgreiinga kan ein tydeleggjere korleis konsekvensbiletet vil kunne
endre seg om ein tar forslaga til følgje.

3.5 Metode for vurdering av konsekvens
Tre omgrep er sentrale når det gjeld utføring av konsekvensanalysen:
 

1. Verdi: Kor stor betyding eit område har i eit nasjonalt perspektiv.
2. Påverknad: Vurdering av korleis det same området vert påverka av tiltaket. Påverknad vert vurdert ut

frå ein referansesituasjon, også kalla null alternativet.
3. Konsekvens: Kjem fram når ein samanstiller verdi og påverknad etter matrisa i figur 3 3. Konsekvensen

kan vere positiv eller negativ for eit område.

3.5.1 Vurdering av verdi for delområde

Ved vurdering av verdi vert utgreiingsområdet delt inn i delområde. Inndelinga av delområda er basert på
området sin funksjon, kategori eller grad av verdi. Områda framstillast på kart.
 
Handbok V712 gir generelle retningslinjer for korleis ein skal vurdere verdien for dei ulike delområda. Desse er
vist i figur 3 1 nedanfor. For kvart fag vil dette presiserast til meir konkrete kriterium for vurdering (sjå kapittel
6 for verdivurderinga for fagtema kulturarv, og sjå kapittel 12 for meir detaljerte skildringar av delområda).

Figur 3 1. Grunnlag for vurdering av verdi i delområde. Henta frå handbok V712.

3.5.2 Vurdere påverknaden og konsekvens av tiltaket for delområde

Ved vurdering av korleis tiltaket råkar delområda nyttar ein skalaen som vist i figur 3 2. Tiltaket kan både
forringe og forbetre eit delområde. Påverknaden kan skje i ulike formar, til dømes gjennom arealbeslag,
oppdeling av område, barrierar, trafikkmengd (reduksjon eller auking) og visuelle inngrep. Typen påverknad
varierer mellom fagtema, og dei mest aktuelle for fagtema kulturarv vert nærmare omtalt i kapittel 6.
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Når ein har vurdert verdi og påverknad for eit delområde,
kan ein fastsetje konsekvensgrad etter konsekvensvifta i
figur 3 3. Som figuren viser kan eit område verte heilt
øydelagt, men likevel ikkje få stor konsekvens dersom
området berre har noko verdi for fagtemaet. Figur 3 4
forklarar kva som meinast med dei ulike
konsekvensgradane.

Figur 3 3. Konsekvensvifta som viser korleis kombinasjonen av verdi og påverknad gir ein konsekvensgrad. Henta frå handbok
V712.

Figur 3 2. Skala for vurdering av påverknad. Henta
frå handbok V712.
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Figur 3 4. Forklaring av dei ulike konsekvensgradane i konsekvensvifta. Henta frå handbok V712.

3.5.3 Vurdering av konsekvens for alternativ

Når alle delområda har fått ein konsekvensgrad (kalla «trinn 1» i V712), vert desse sett saman for å vurdere
den totale konsekvensen av eit vegalternativ («trinn 2»). Figur 3 5 forklarer kva som må til for at eit
vegalternativ skal få ein spesifikk konsekvensgrad.

Figur 3 5. Kriterium for fastsetting av konsekvens for kvart vegalternativ. Henta frå handbok V712.

Handbok V712 kapittel 3.7 opnar for at ein kan dele opp veglinja i delstrekningar i utgreiingsarbeidet i dei
tilfella der ein opererer med lange vegstrekningar. Dette er viktig for at ein betre skal kunne skilje mellom
verknadene og konsekvensane av tiltaksalternativa. Ved lange veglinjer vert det meir utfordrande å
synleggjere kva det er som gjer at vegalternativa får ulik konsekvens og rangering, og dette vert tydlegare når
ein deler opp i delstrekningar.
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Med bakgrunn i denne argumentasjonen er vegstrekninga i dette prosjektet delt opp i fire delstrekningar. På
delstrekning F (Flatøy) er det berre eitt vegalternativ. På delstrekning V (vest) er det totalt åtte vegalternativ
som skal utgreiast. På delstrekning M (midten) og delstrekning A (aust) er det høvesvis fire og to vegalternativ
som skal utgreiast.

Det er eit viktig moment at konsekvensutgreiinga skal vere mest mogleg forståeleg for allmenta som ynskjer å
sette seg inn i plandokumenta, og for politikarane som skal handsame og vedta planen. Om ein skulle greie ut
alle kombinasjonar i dette oppdraget ville ein måtte ha med 64 samanhengande veglinjer, noko som både ville
vere arbeidskrevjande og gjere konsekvensutgreiinga lite tilgjengeleg.

For å kunne skilje mellom konsekvensen for dei ulike alternativa og for å kunne formidle forskjellane på ein
god måte til dei som skal ta avgjerder i saka, vert konsekvensen derfor vurdert per delstrekning for dei ikkje
prissette faga.
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4 Kulturarv

Fagtemaet kulturarv omfattar spor etter menneske sin verksemd gjennom historia knytt til kulturminne,
kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.

4.1 Definisjon
Kulturminne er i Lov om kulturminner av 1978, nr. 50 (kulturminnelova) definert som «alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til», jf. kulturminnelova § 2, fyrste ledd. Kulturminne omfattar førreformatoriske kulturminne (frå før
1537), marine kulturminne og nyare tids kulturminne.

Førreformatoriske kulturminne omfattar kulturminne frå førhistorisk tid, vikingtid og mellomalder, og vert
gjerne omtalt som arkeologiske kulturminne. Ein skil vidare mellom faste og lause arkeologiske kulturminne.
Faste arkeologiske kulturminne, eller fornminne, er til dømes buplassar, gravhaugar/ røyser, kokegroper,
stolpehol, holar, hellerar, bergkunst, forsvarsverk og så bortetter. Lause arkeologiske kulturminne, eller
fornfunn, er gjenstandar som er tilfeldig funne, funne ved hjelp av metalldetektor eller som har vorte funne
gjennom ei arkeologisk undersøking.

Alle faste arkeologiske kulturminne, kjente og ukjente, frå tida før reformasjonen i 1537, samiske kulturminne
eldre enn 100 år og alle erklærte ståande bygningar eldre enn år 1650, er rekna som automatisk freda.
Innanfor norsk lovgiving og forvalting har i dag omgrepet automatisk freda kulturminne i stor grad erstatta
omgrepa førreformatoriske kulturminne eller fornminne

Til eit automatisk freda kulturminne høyrer det med ein automatisk freda sikringssone rundt den synlege eller
kjente ytterkanten til kulturminnet, så langt det er nødvendig for å verne det mot ulike tiltak. Området vert
fastsett særskilt av vedkommande mynde etter lova. Så lenge eit verneområde ikkje er særskilt avgrensa,
omfattar det eit fem meter breitt belte rekna frå ytterkanten til kulturminnet.

Nyare tids kulturminne er kulturminne frå tida etter reformasjonen i 1537. Slike kulturminne er i
utgangspunktet ikkje freda, men kan verte freda av Riksantikvaren etter kulturminnelova gjennom
vedtaksfreding. Vidare kan nyare tids kulturminne fredast av Klima og miljødepartementet etter
forskriftsfreding. Forskriftsfreding vert nytta i samband med landsverneplanar. I tillegg kan nyare tids
kulturminne også vernast ved at dei vert regulert som del av ein omsynssone etter plan og bygningslova. I
kulturminnelova er ikkje freda bygningar og anlegg frå før 1850 gitt eit vern etter § 25, gjennommeldeplikt i
samband med planar om riving eller vesentlege endringar. Lova gir dessutan tilgang til å verne fleire andre
kulturminnekategoriar frå nyare tid, som kyrkjer, mynter og skipsfunn.

Kulturlandskap er alt landskap som er påverka av menneske. Nemninga vert nytta når det fokuserast på den
menneskelege påverknaden av landskapet, og spesielt ofte om jordbrukslandskap. Miljødirektoratet skil
mellom to typar kulturlandskap: haustingslandskapet i utmarka og dyrkingslandskapet på innmarka.

Kulturmiljø er eit område kor kulturminne inngår som ein del av ein større heilskap eller samanheng. Ved
avgrensing av kulturmiljø må det påvisast i kva heilskap eller samanheng kulturminna inngår.
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4.2 Utdrag frå planprogrammet
I fastsett planprogram er fokus for utgreiing av fagtemaet kulturarv omtalt. NB: planprogrammet er skrive og
vedtatt før kommune og fylkessamanslåinga, så det er namna frå før 2020 som er nytta.

Utgreiingsbehov

 Vegtraséens innverknad på kulturmiljø, både direkte og indirekte
påverknad eller inngrep i kulturmiljøet

 Endring av kor leseleg kulturmiljøet er og barriereverknader i
forhold til ferdsel og oppleving mellom viktige målpunkt

Metode

 Konsekvensutgreiing etter handbok V712 Konsekvensanalyser
 Kjende kulturminne skal skildrast, kartfestast og verdivurderast
 Potensialvurdering av kor det kan forventast å finne ikkje kjende

kulturminne.

Grunnlagsmateriale

 Handbok V712
 Synfaring
 Askeladden.ra.no og Kulturminnesok.no
 Landsverneplaner
 Kulturminneplan, Lindås kommune 2011 2021
 Kulturminneplan, Meland kommune (2016)
 Regional kulturplan, Hordaland fylkeskommune, 2015 2025
 SEFRAK registeret
 Miljøstatus.no
 Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea)
 Arealbruk i kommuneplanen sin arealdel
 Bygdebøker og anna lokalhistorisk litteratur
 Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar i planområdet

Aktuelle kontaktar

 Hordaland fylkeskommune
 Riksantikvaren
 Kommunane
 Lindås sogelag
 Nøkkelinformantar med lokalkunnskap om kulturminner og

kulturmangfald

Figur 4 1. Fagtema Kulturarv, omtale henta frå vedtatt planprogram, kapittel 8.4.5.

4.3 Overordna mål og føringar
Kulturminnelova regulerer forvaltinga av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø. Formålet med
kulturminnelova er å sikre at kulturminne og kulturmiljø, med deira eigenart og variasjon, vert verna både som
del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i ein heilskapleg miljø og ressursforvalting.

I lovteksten vert det peika på at det er eit nasjonalt ansvar å ivareta kulturminne og kulturmiljø som
vitskapeleg kjeldemateriale og som varig grunnlag for nolevande og framtidige generasjonar si oppleving,
sjølvforståing, trivsel og verksemd.

Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er tidlegare lagt fram i St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve
med kulturminner og St. meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste. Den nyaste kulturmiljømeldinga vart
lagt fram 17. april 2020 og vart handsama i Stortinget 15. juni 2020. St.meld. 16 (2019–2020) Nye mål i
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kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold skal danne grunnlaget for kulturmiljøpolitikken i
åra som kommer. I meldinga vert det presentert tre nye nasjonale mål:

1. Alle skal ha moglegheit til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.Målet legger vekt på menneske
sin rett til å ha ein kulturarv, og at kulturmiljø er eit felles gode som det er eit felles ansvar å forvalte.
Målet understrekar òg at alle skal ha moglegheit til å engasjere seg. Staten sitt ansvar er å leggje best
mogleg til rette for dette.

2. Kulturmiljø skal bidra til berekraftig utvikling gjennom heilskapleg samfunnsplanlegging.Målet viser
samfunns og arealplanlegginga si betyding for å ivareta eit mangfald av kulturmiljø, og korleis desse
kan bidra til miljømessig, sosial og økonomisk berekraft. Målet understrekar samtidig Noreg sitt ansvar
for og regjeringa sine ambisjonar om å følgje opp FN sitt berekraftsmål og Agenda 2030.

3. Eit mangfald av kulturmiljø skal takast vare på som grunnlag for kunnskap, oppleving og bruk.Målet
understrekar at eit mangfald av kulturminne, kulturmiljø og landskap skal takast vare på som ressursar
og grunnlag for kunnskap, oppleving og bruk. Målet vidareførar essensen i det tidlegare strategiske
målet for kulturminnepolitikken som lagt lagt fram i St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med
kulturminner.

Noreg har underskrive fleire internasjonale konvensjonar av betyding for kulturarven. Dei viktigaste er:

 Verdsarvkonvensjonen (UNESCO 1972): vern av verdens natur og kulturarv

 Granadakonvensjonen (Europarådet 1985): vern av Europa sine faste kulturminne

 Valettakonvensjonen (Europarådet 1992): vern av den arkeologiske kulturarven

 Landskapskonvensjonen (Europarådet 2000): formålet er å verne, planleggje og forvalte landskap

 Farokonvensjonen (Europarådet 2005): rammekonvensjon om kulturarven sin verdi for samfunnet

4.3.1 Lov om kulturminner av 9. juni 1978

Føremålsparagrafen (§1):

«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og
identitet og som ledd i en helhetlig miljø og ressursforvaltning.

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.»

4.3.2 PREMISS: KULTUR. Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025

Regional kulturplan skal «legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i regionen», jf. plan og bygningsloven § 8. 2.

Utviklinga av dei fysiske omgjevnadane med arkitektur og stadsutvikling er sektorovergripande
politikkområde. I regional kulturplan er den estetiske utforminga og forvaltinga av bygningar, omgjevnadar og
landskap tematisert, likeins samanhengen mellom kulturminne, landskap, ny arkitektur og betydinga for lokal,
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regional og nasjonal identitetsskaping. Kultur har ein grunnleggjande rolle for utforminga av ein politikk som
fremmer ei berekraftig utvikling.

For å sikre eit representativt utval av kulturminne i Hordaland, og at det årlege tapet ikkje overstig dei
nasjonale måltala, er ein samordna offentleg innsats i kulturminnevernet ein føresetnad. Staten,
fylkeskommunen og kommunane må stimulere til at kulturminne vert integrert i ei heilskapleg samfunns og
arealplanlegging.

4.4 Kunnskapsgrunnlag

4.4.1 Kulturarv innanfor utgreiingsområdet / dagens situasjon

Dei forskjellige delområda (kulturmiljø og kulturhistoriske landskap) innanfor utgreiingsområdet er vurdert
gjennom kartstudiar og synfaringar i felt.

Planområdet med aktuelt influensområde er definert. Influensområdet si avgrensing vert påverka av i kva grad
tiltaket er synleg. Vurdering av influens vert difor gjort med utgangspunkt i ein analyse av kor tiltaket vil kunne
sjåast ifrå, det som vert kalla fjernverknad. Influens er nærmare omtala som ein del av vurderinga av
påverknad.

Kulturhistoriske landskap

Planområdet ligg i Alver kommune, og strekk seg frå Flatøy i sørvest og nordaustover til Eikefettunnelen. I
tillegg inneheld det òg området frå Isdal i aust til Alversund i vest, då to av dei vurderte vegalternativa (V7c og
V101) inkluderer ny veg mellom Isdal og Alversund.

Det store området som tidlegare utgjorde Lindås kommune, var i tidlegare hundreår delt mellom tre
ulike skipreider: Eikanger i aust, Lindås i nord og Olundfit, som i hovudsak omfatta Alversund og Seim. I 1837
vart dei nye kommunegrensene trekte etter prestegjeldsgrensene. Dei to prestegjelda Hamre og Hosanger
omfatta områda på begge sider av Osterfjorden. Hamre omfatta også Alversund og Meland kyrkjesokn, medan
Hosanger strekte seg heilt frå Seim til Romarheim og Dyrkollbotn. Lindås prestegjeld omfatta då Lindås,
Masfjorden, Austrheim og Fedje. Den nye Lindås kommune frå 1964 er ei samanslåing av ei rekkje kommunar
og kommunedelar: Lindås, med Titland krins av tidlegare Sæbø kommune på Radøy, heile Alversund, dernest
Hamre og Hosanger sine område nord for Osterfjorden, og gardane Dyrkollbotn, Nipa og Eiterdalen som
tidlegare høyrde til Modalen. Alversund hadde vore eigen kommune og eige prestegjeld frå 1885, då soknene
Alversund og Meland vart skilde frå Hamre og Seim vart skilt frå Hosanger.

I store delar av Alver kommune har dei gamle kystlyngheiene i dag blitt til skogområde med bjørk, furu, osp og
hassel. Dei mange plantefelta medverkar òg til at landskapet har skifta karakter. Mykje av skogen i kommunen
er derfor ung, trea er for det meste yngre enn førti år. Langs Osterfjorden, mellom Gjervik og Leknes, er den
beste veksestaden for lind. Saman med eik, hassel, alm og ask dannar linda edellauvskogen i området.

Førreformatoriske tid og førreformatoriske kulturminne

Etter at isen begynte å trekkje seg attende etter siste istid for omlag 10 000 år sidan, begynte menneska å
trekkje mot desse nye, isfrie stadene for å drive jakt, fangst og fiske. Spor etter dei tidlegaste pionerane i
denne delen av førhistorisk tid, som går under nemninga eldre steinalder, finn vi fleire stader langs kysten. Dei
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indre fjordstrøka vart ikkje helt isfrie før seinare i steinalderen, og det er få spor etter menneskeleg aktivitet
frå den tidlegaste delen av steinalder i desse områda.

Hovudperiode Underperiode (1) Underperiode (2) Datering 

Steinalder 

Eldre steinalder 
Tidlegmesolitikum (TM) 9000 - 8000 f. Kr. 
Mellommesolitikum (MM) 8000 - 6300 f. Kr. 
Seinmesolitikum (SM) 6300 - 4000 f. Kr. 

Yngre steinalder 
Tidlegneolitikum (TN) 4000 - 2800 f. Kr. 
Mellomneolitikum (MN) 2800 - 2400 f. Kr. 
Seinneolitikum (SN) 2400 - 1800 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder Periode I - III 1800 - 1100 f. Kr. 
Yngre bronsealder Periode IV - VI 1100 -   500 f. Kr. 

Jernalder 
Eldre jernalder 

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

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

Mellomalder 
Tidleg mellomalder  1030 - 1130 e. Kr. 
Høgmellomalder  1130 - 1350 e. Kr. 
Seinmellomalder  1350 - 1537 e. Kr. 

Figur 4 3. To fiskesøkke funne i samband med utgraving av buplass frå steinalder ved Hagelsundet (B13058 – B13060) (Foto:
Bergen Museum ©).

I yngre steinalder starta ein mange stadar opp med jordbruk og husdyrhald for første gong, noko som er med
på å definere denne arkeologiske tidsperioden. Jordbruket kom ikkje for fullt i Noreg med det same, men vart
gradvis tatt opp av menneska som levde her. Framleis var jakt, fangst og fiske det viktigaste ervervet. Ein
konsekvens av at ein byrja med jordbruk og husdyrhald, var at ein gradvis fekk ein overgang til meir fast
busetting. Men framleis flytta menneska seg sesongvis mellom kysten og dei indre strøka og fjellområda.

Figur 4 2. Arkeologisk periodeinndeling.
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Innanfor planområdet er det gjort arkeologiske funn frå steinalder fleire stader. Dei fleste av desse er lausfunn
av einskildgjenstandar, men på Flatøy er det påvist fleire buplassar og aktivitetsområde frå denne delen av
førhistorisk tid. Storparten av desse kulturminna vart grave ut og fjerna i samband med bygging av
Hagelsundbrua og tilhøyrande veganlegg, men einskilde er framleis bevart. Også i området ved Fyllingen og
Fyllingsnes har det vorte gjort funn som kan daterast til steinalder.

Bronsealder er namnet på den førhistoriske perioden mellom steinalder og jernalder (om lag 1800 500 f. Kr.),
og det var i denne perioden at metall (bronse) vart tatt i bruk i produksjon av reiskapar, våpen og ornamentale
gjenstandar for fyrste gong. Bruken av bronse – ei legering av koppar og tinn har gitt namn til denne
arkeologiske perioden. Også her i Noreg snakkar vi om at det var ein «bronsealder», sjølv om dette metallet
berre i liten grad vart tatt i bruk rundt om i landet. Tinn, som det ikkje finst naturlege førekomstar av i Noreg,
måtte skaffast frå andre stadar. Dette viser oss at menneskeleg kontakt over store avstandar må ha eksistert
på denne tida. Det er heller ikkje påvist spor etter utvinning av koppar i Noreg i førhistorisk tid, sjølv om dette
metallet finst lokalt fleire stadar her til lands. Då talet på bronsegjenstander som har vore funne i Noreg er så
lågt, er det mest nærliggjande å tolke dei primært som prestisjegjenstander. Framleis hadde nok stein, bein,
tre og anna større betyding som reiskapsmaterial enn det bronse hadde.

Sør i landet, i sentralbygdene på Sørvest og Søraustlandet, kan ein sjå konturane av ein bronsealderkultur
med klare parallellar til tilsvarande i Danmark, Sør Sverige og på Kontinentet, mens ein lenger nord i landet
hadde meir lokale variantar av denne bronsealderkulturen.

Som nemnt ovanfor, dukka jordbruket opp fleire stadar i Noreg allereie i yngre steinalder. Men det vart mye
meir utbreidd i løpet av bronsealderen, noko som òg leidde til at folk vart meir bufaste enn tidlegare.

Innanfor utgreiingsområdet er det ikkje gjort funn av kulturminne med sikker datering til bronsealder.

Jernalderen er tidsperioden mellom bronsealder og mellomalder (frå omlag år 500 f. Kr. til 1050 e. Kr.). Det
viktigaste kjenneteiknet på denne perioden er at jernet vart tatt i bruk som reiskapsmateriale. I motsetning til
bronse, kunne jern utvinnast lokalt i Noreg, noko som medførte at metallet fekk mykje større verdi for
samfunnsutviklinga enn det bronsen nokon gong hadde hatt. Samfunnsutviklinga i jernalderen førte til slutt
frem til samlinga av Noreg til eitt kongedøme. Folketalet, og med det talet på gardar, auka generelt sett i løpet
av jernalderen, men det var òg periodar kor det tydelegvis må ha skjedd ein tilbakegong i folketalet. Den
tidlegaste delen av merovingartida er døme på ein slik periode. Ein kan i dag finne synlege og mindre synlege
spor etter jernalderens menneske over store delar av landet.

Det er i jernalder at det gardssamfunnet som vi framleis kan sjå i utgreiingsområdet tok form. Fleire av
gardane her vart tatt opp på denne tida, noko som både gardsnamna og dei arkeologiske funna gir vitnesbyrd
om. Gardar i utgreiingsområdet med funn frå jernalder, er til dømes Isdal, Alver, Tveiten, Gjervik, Nepstad og
Ostereidet. Somme stadar finst det dessutan bevart synlege gravminne frå jernalder, som på Isdal, Leknes og
Eiknes.
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Figur 4 4. Møsshaugen ved Ostereidet (Askeladden ID 55184) (Foto: Bergen Museum ©).

Tidsperioden frå slutten av jernalderen og frem til reformasjonen i 1537 vert kallamellomalder. Av synlege
endringar om fann stad no, var at gravskikken endra seg som følgje av overgangen frå heidendom til
kristendom. Ein fekk no enkle gravar utan gravgåver, noko som gjer at kjeldematerialet vårt frå denne
perioden er annleis enn frå dei føregåande periodane. Dette gjeld særskilt i høve til jernalder, som var ei tid da
det var relativt vanleg å gi rike gåver med i grava. Dei fysiske spora ein har etter mellomalder, er difor i
hovudsak ståande bygningar (på landsbygda i hovudsak kyrkjebygningar, men òg einskilde loft). Frå
mellomalder har ein i tillegg gjerne einskilde lausfunn av gjenstandar, hustufter eller spor etter jernvinne. Men
den viktigaste skilnaden mellom mellomalder (og vikingtid) og tida før, er at ein no i større grad har skriftleg
kjeldemateriale. Mellomalder vert difor, saman med vikingtid, rekna til historisk og ikkje førhistorisk tid.

Frå utgreiingsområdet er det ingen gjenstandsfunn som eintydig kan daterast til mellomalder, men einskilde
av gardshusa her har bevarte element frå denne tida. Eit døme på dette finn ein på Nedre Tveiten, ved
Alversund. Eldhuset på bruk nr. 5 skal vere ein rest av eit våningshus som tidlegare stod på staden, og kor
eldhuset var plassert i nordenden. Årstalet 1532 er innrissa i kledninga.

Nyare tid og nyare tids kulturminne

Nemninga «nyare tid» vert nytta om tida frå reformasjonen i 1537 og fram til i dag. Også nyare tid kan delast
inn i periodar. Tidleg nytid, eller tidleg moderne tid, er eit samleomgrep for perioden frå reformasjonen til
1814, det vil seie den såkalla «dansketida». I tillegg er det vanleg å dele perioden tidleg nytid inn i dei to
underperiodane kyrkjestaten (1537–1660) og eineveldet (1660–1814). Etter 1814 opererer ein med langt
kortare periodar, og det er ofte slik at periodane overlappar kvarandre. Ein kan difor ikkje sette opp eit like
tydeleg kronologisk system som for førhistorisk tid, men ein kan trekkje ut nokon funksjonelle periodar
(informasjon henta frå wikipedia: Historiske periodar).
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Som vikingtid og mellomalder, er nyare tid ein historisk periode, det vil seie at ein har skriftlege kjelder som
kan hjelpe oss å forstå dåtidas samfunn og samfunnsutvikling.

I 1349 kom pesten Svartedauden til landet. Det er uklart kor mange som faktisk døydde, men truleg mista om
lag ein tredel av befolkninga i landet livet som følgje av pesten. At folketalet minka så drastisk, var òg grunnen
til at mange gardar vart liggjande aude i lang tid. Som følgje av dette, vart det lettare å finne seg ein gard å
leige. I andre tilfelle vart gardar lagt under grannegardane, eller dei vart ståande og forfalle. Det var stort sett
berre dei beste jordbruksområda som var i bruk i tida etter Svartedauden. Det gjekk eit par hundre år før
folketalet var oppe igjen på same nivå som før pesten, men på 1500 talet var drifta på eit stort tal av
øydegardane tatt opp att.

Utover på 1500 og 1600 talet steig skattane. Samtidig oppstod det nye næringsvegar, og dermed nye
moglegheiter til å skaffe seg inntekter. Mellom anna utvikla trelasthandel og handverksfaga seg. Det vart
lettare for bøndene å selje det dei hadde til overs av produkt på garden. Handelen i byane og på dei faste
marknadane tok seg opp. Kongen forbydde dei nye jordeigarane å auke landskylda og leigeutgiftene (bygsel).
Dette førte til at jordeigarane såg det som meir lønsamt å investere pengar i sagbruk, skipsfart og handel, og
dei selde difor delar av eigedomane sine til leiglendingane. Som ein konsekvens av dette, var difor dei fleste
bønder på 1700 talet elveigarar.

Jordbruket endra seg lite gjennom hundreåra fram til om lag 1850. Ein fekk då det som vert kalla «det store
hamskiftet», då betre driftsmetodar og nye reiskapar reformerte drifta. På Vestlandet var det hovudvekt på
husdyrhald, med kjøt og mjølkeproduksjon. I 1857 kom det en ny utskiftingslov, som mellom anna hadde som
føremål å samle jordeigedomar, som gjennom dei siste hundreåra stadig hadde vorte delt opp i mindre og
mindre teigar. Det første såkalla «storskiftet» av innmark i landet fann stad i åra 1859 1864, og hadde som mål
å rydde opp i ein del av dette konglomeratet av teigar. Som følgje av utskiftinga flytta ein i dei fleste tilfella ut
av dei gamle klyngjetuna, og etablerte nye tun i samband med dei nye jordeigedomane.

Historisk sett har gardsdrift vore hovudnæringsveg i Nordhordland, med ein busetnadsstruktur som har vore
konsentrert ikring gardstuna. Utskiftingane i andre helvta av 1800 talet og på byrjinga av 1900 tallet endra til
ein viss grad busetnadsstrukturen. Bruka vart meir oppsplitta og eigne tun vart etablert for kvart bruk. Likevel
kan ein på enkelte gardar i utgreiingsområdet framleis sjå døme på at noko av strukturen frå dei gamle
fellestuna er bevart, som på Isdal.

I 1647 vart det innført organisert postvesen i Noreg, og fram til 1719 var postvesenet privat og hadde få
postruter (Statens vegvesen 2002:165). Frå 1719 overtok staten ansvaret for posten. Ved kongeleg forordning
av 1786 vart det fastlagt ein vekentleg postrute mellom Noregs då to største byar Bergen og Trondheim.
Vegsambandet hadde ulike namn avhengig av kor ein budde, men i ettertid har vegen offisielt gått under
namnet «Trondhjemske Postvei». Vegen gjekk stadvis i same trase som dei eldre vegane, men ein del nye
vegparsellar vart òg bygd etter dåtida vegbyggingsprinsipp: «det franske prinsipp». Utstikking av veglinje vart
føretatt av vegingeniørar, men sjølve byggearbeidet vart utført av lokale bønder. Som offisiell postveg vart den
nedlagd i 1868. Ein parsell av den Trondhjemske postvei finst innanfor utgreiingsområdet, frå Isdalstø i sør,
gjennom klyngjetunet på Isdal, som var postgard, og vidare nordover derifrå. Delar av vegen er bevart på
denne strekninga.

I Bjørsvik, nord i utgreiingsområdet, ligg ein av dei gamle industristadane på Vestlandet, som vaks fram som
følgje av tilgang på vasskraft. I tillegg var her både god hamn og kort veg til Bergen. I Bjørsvik vart det tidleg
etablert eit sagbruk, men seinare kom her òg ei mølle. Denne vart seinare erstatta av ein hermetikkfabrikk. I
Bjørsvik er både den gamle fabrikkbygningen bevart, saman med krambua og fleire av dei gamle
arbeidarbustadane.
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Restane etter forsvarsverk og andre anlegg frå andre verdskrig har lenge vore ein forsømt kulturminnekategori
her til lands, og mykje har vorte fjerna eller øydelagt i løpet av dei syttifem åra som har gått sidan krigen
slutta. I dag har ein vorte mykje meir medviten denne typen kulturminne, og mange av dei har vorte
dokumentert og lagt inn i Riksantikvaren sin database Askeladden. Men dei fleste av dei militærhistoriske
anlegga frå andre verdskrig har framleis ikkje noko formelt vern, og militære bygningar og konstruksjonar vert
framleis fjerna. Innanfor utgreiingsområdet er det berre bevart eitt anlegg av denne typen. Dette er restane av
Flatøy bestrykningsbatteri, minestasjon og skipskontrollstasjon (Askeladden ID 221382). Krigsminnet ligg på
austsida av Flatøy, om lag 450 meter i luftline sør for Hagelsund bru, og er vendt mot Hagelsundet.

Elles låg tidlegare Flatøy flystasjon (Marinens flystasjon) i området kor FRAMO ligg i dag (informasjon henta frå
bergenbyarkiv.no). Flystasjonen vart oppretta i 1917, som base for Bergen festning sin flygegruppe og
marinstasjon. Gruppa var basert på sjøfly, og flystasjonen var sumaren 1920 òg base for Det Norske
Luftfartsrederi A/S, som dreiv ruteflyging på strekninga Bergen–Haugesund–Stavanger. I 1927 vart
festningsflygruppa oppløyst, og stasjonen på Flatøy vart underlagt Marinen sitt flyvevesen. Tre av flya som var
stasjonert der vart 9. april 1940 sendt mot den tyske eskadren som kom mot Bergen, men bombene som vart
slept frå 1000–2000 meters høgd, trefte ikkje skipa. Etter krigen brukte Thor Solbergs flyselskap basen i nokre
år inntil området vart utbygd til andre føremål, mellom anna for Frank Mohn A/S. I dag er dei fleste spora
etter flystasjonen fjerna, men her står framleis ein hangar i betong (Askeladden ID 221373).

4.4.2 Kjeldegrunnlag

Informasjon om dei arkeologiske kulturminna innanfor utgreiingsområdet er henta frå fleire forskjellige
kjelder, men den viktigaste har vore Askeladden, Riksantikvaren sin database over kulturminne.

I tillegg har forskjellige bøker, som fagbøker, bygdebøker og lokalhistoriske tekster, samt data frå topografisk
arkiv ved Universitetsmuseet i Bergen vore gjennomgått.

For nyare tids bygningar, har SEFRAK registeret vorte nytta (SEFRAK = SEkretariatet For Registrering Av faste
Kulturminner). SEFRAK registeret inneheld i hovudsak informasjon om bygningar (og rester etter bygningar)
eldre enn hundre år, men også informasjon om einskilde bygningar yngre enn dette er inkludert i SEFRAK
registeret. I ein del kommunar valde ein å sette grensa for registreringane eit stykke inn på 1900 talet for å
kunne fange opp viktige lokale bygningshistoriske tidsskilje. Det er viktig å vere klar over at registeret er
ufullstendig for fleire kommunar. Dette gjeld mellom anna for Alver kommune, kor store delar av
utgreiingsområdet ikkje er SEFRAK registrert. Unntak er gardane ved Alversund, samt Isdal. Mangelen på
SEFRAK registreringar har til dels gjort vanskeleg verdivurderingar av nyare tids kulturminne i fleire av
delområda.

SEFRAK registeret var tidlegare berre tilgjengeleg via fylkeskommunane i tillegg til dei einskilde kommunane,
men finst i dag digitalisert mellom anna i databasen Askeladden og via nettportalenMiljostatus.no.

Når det gjeld nyare tids bygningar, har det òg vore mykje informasjon å hente i bokverket Norske gardsbruk
frå 1960 talet (Aasland & Strand 1964a, 1964b). Ved bruk av Norske gardsbruk som kjelde, må ein vere klar
over at det ikkje er alle av dei gamle gardsbruka som er skildra der. I tillegg er det ikkje alltid oppgitt korrekt
alder på bygningane, og ein må vere klar over at dei i mange tilfelle kan vere mykje eldre enn det som er
nemnt.

For mange matrikkelgardar eller geografiske område inneheld ikkje Askeladden informasjon om lausfunn av
førhistoriske gjenstandar eller om fjerna arkeologiske kulturminne. Denne typen informasjon er særskilt viktig
i samband med potensialvurderingar, men er òg med på å gi ein ytterlegare kulturhistorisk dimensjon til eit
delområde, som igjen er med på å gi eit betre grunnlag for å verdisette dette. For Vestlandet kan slike data til
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dømes hentast frå Per Fett sin oversikt over kulturminne, eller frå universitetsmusea sin nettportal for dei
arkeologiske samlingane.

Ein kan ikkje sjå bort ifrå at ein i samband med arbeidet med denne fagrapporten kan ha gått glipp av einskilde
viktige kulturminne, både frå førreformatorisk og nyare tid. Informasjon om desse kan anten ha vore skildra i
andre kjelder enn dei som har vore nytta her. Det kan òg hende at desse kulturminna aldri har vore registrert
eller innrapportert til kulturminnemyndet. Til dømes er det ofte mangelfull kunnskap om dei nyare tids
kulturminna i utmarksområda, slik som utløer, steingardar og så bortetter. Å få ein fullstendig oversikt over
slike kulturminne, vil krevje eit særs grundig og tidkrevjande kulturhistorisk registreringsarbeid, både i arkiv og
i felt. Dette ligg utanfor rammene til denne konsekvensutgreiinga.

4.4.3 Feltarbeid / synfaring

Storleiken til utgreiingsområdet, saman med mangelfull kunnskap om kulturminna her, har medført eit relativt
stort behov for eigne synfaringar og eigne feltregistreringar. I byrjinga av prosjektet var dette arbeidet lagt
opp for å få ein overordna oversikt over planområdet, og dei bevarte kulturminna her. Etter at planområdet i
samband med konsekvensutgreiinga vart inndelt i konkrete delområde etter metodikk i handbok V712 (dvs.
kulturmiljø og kulturhistoriske landskap), vart synfaringane i større grad fokusert på desse, og i mindre grad på
dei områda som ikkje vart omfatta av dei definerte delområda.

Kulturminnedokumentasjonen har i hovudsak funne stad i form av fotografering, men somme kulturminne har
òg vorte målt inn med GPS. Både tidlegare kjente i tillegg til nyregistrerte kulturminne har vorte kartfesta og
inkludert i registreringskarta for dei einskilde delområda (sjå kap. 11 Vedlegg).

Grunneigarar har i nokon tilfelle vorte kontakta for å få meir djuptgåande kunnskap om eit delområde, og dei
einskilde kulturminne der. I hovudsak gjeld dette informasjon om nyare tids kulturminne.

4.4.4 Kartfesting og nummerering

Dei forskjellige delområda (kulturmiljø eller kulturlandskap) innanfor utgreiingsområdet er vist på verdikart
(oversiktskart) med fargekode som viser verdien til desse, jf. metodikk i Statens vegvesen sin handbok V712
(2018). Delområda er nummerert fortløpande uavhengig av om dei er kulturmiljø eller kulturhistoriske
landskap.

Arkeologiske (eller automatisk freda) kulturminne er gitt nemninga «Askeladden ID», eventuelt berre «ID»
saman med det unike identitetsnummeret det har i databasen Askeladden.

Førhistoriske gjenstandar (fornfunn/lausfunn) vert oppgitt med eit unikt museumsnummer om det finst i
magasinet til eit av landsdelsmusea i Noreg. Utgreiingsområdet ligg innanfor museumsdistriktet til
Universitetsmuseet i Bergen, og gjenstandar herifrå har prefikset «B» med museumsnummeret bak.

I oversikten over dei einskilde delområda til sist i denne fagrapporten er det i tillegg gitt eit eiget
detaljkart/registreringskart, kor kjente førekomstar av arkeologiske og nyare tids kulturminne er vist, saman
med ei så nøyaktig som mogleg kartfesting av både fjerna arkeologiske kulturminne og lausfunn. Også alle
kulturminne som har blitt påvist og registrert i samband med dette prosjektet er vist på detaljkarta. I tillegg er
alle ståande bygningar eldre enn om lag 1966, og kjente førekomstar av steingardar, vist på dei nemnde karta.
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4.4.5 Uvisse

Konsekvensane av eit vegtiltak strekkjer seg over mange år og det er knytt stor grad av uvisse til faktisk
utvikling. Det kan vere uvisse grunna kunnskapsmangel om viktige tilhøve som inngår i analysen, eller
manglande kjennskap til samanhengane mellom tiltak og konsekvensar, metodane som er nytta og ikkje minst
våre føresetnadar om framtida. Opplysningar om uvisse kan være relevant for å ta avgjerder. Det er difor særs
viktig å klarlegge i kva grad dei føresetnadane analysane byggjer på er sikre eller usikre, og korleis endringar i
føresetnadane kan påverke lønsemda / vurderinga av tiltaka (Statens vegvesen 2018:40). Det vert skilt mellom
uvisse knytt til tiltaket og uvisse knytt til datagrunnlaget.

Ein konsekvensanalyse skal gi ei vurdering av tilhøve i framtida. Det vil alltid være knytt uvisse til slike
vurderingar. Det vert her skilt mellom generell uvisse om framtida og uvisse som kan knytast til vurderingar av
eitt eller fleire alternativ.

Avgjerslerelevant uvisse må synleggjerast, særskilt dersom dette kan ha betyding for rangering mellom
alternativa. Fagutreiaren må gjere greie for kva uvissa består av og kva som vert lagt til grunn for
vurderingane.

Uvisse knytt til tiltaket
Uvissa i vurderingane er først og fremst knytt til graden av detaljering på dei alternative tiltaka som skal
utgreiast. Jo mindre detaljert eit tiltak er definert og jo meir komplekst det er, dess større uvisse er knytt til
vurderingane av dette.

Uvisse knytt til datagrunnlaget
Det er viktig å være klar over eventuelle manglar i datagrunnlaget. Ikkje alle område er registrert eller er
heildekkjande kartlagt. Eit område kan være kartlagt, men data er ikkje lagt inn i ein database. Det vil kunne
variere kva og kor mykje som har vorte kartlagt. Det er òg viktig å vere klar over at data kan ha vorte vurdert
eller vekta etter ulike type skalaer.

Til dømes kan uvisse vere forbundet med potensialet for å finne automatisk freda kulturminne i planområdet,
eller til manglande registreringar av førhistoriske eller nyare tids kulturminne. Gjennom synfaringar og
kjeldesøk kan ein redusere graden av slik uvisse. Men detaljert kunnskap om kulturminne som ikkje tidlegare
er registrert eller skildra i kjeldematerialet er for tidkrevjande å innhente på dette plannivået.
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5 Vurdering av verdi

5.1 Inndeling i delområde
Planområdet, og andre område som vert påverka av tiltaket, har vorte inndelt i einskaplege delområde og er
vist på verdikartet nedanfor (figur 5 13). Med einskapleg vert det meint område som har ein tilnærma lik
karakter og verdi. Inndelinga i delområde er basert på registreringskategoriane i figur 5 1. Ei meir detaljert
skildring av kvart einskild delområde, saman med tilhøyrande registreringskart, er gitt som vedlegg til sist i
denne rapporten (kap. 11).

Kartlegginga for fagtemaet har etter metodikk i handbok V712 vore gjort på to nivå: 1) kulturmiljønivået viser
kulturmiljøa inkludert lokalitetar/einskildførekomstar, medan 2) landskapsnivået viser til dei kulturhistoriske
landskapa. Det er viktig å understreke at registreringskategoriane er meint som ei rettleiing og eit hjelpemiddel
for å sortere de ulike miljøa, og at kategoriane ikkje er uttømmande (Statens vegvesen 2018:177).

Figur 5 1. Registreringskategoriar for kulturmiljø og kulturlandskap, etter handbok V712 (Statens vegvesen 2018).

Delområda har i denne rapporten primært vore avgrensa i kulturmiljø som er sentrert rundt lokalitetar med
tilnærma einskapleg karakter og verdi. Det har i einskilde tilfelle òg vore hensiktsmessig å vise fleire
kulturmiljø som tilhøyrande eitt felles delområde, dette for å vise kulturhistoriske samanhengar. Slike
delområde er etter handbok V712 definert som delområde som viser eit landskapsnivå (Statens vegvesen
2018:177). Ferdsle og postvegar er definert som infrastruktur, og er her vist som delområde på eit
landskapsnivå. Berre ferdslevegar som er registrert i Askeladden, og/eller som er tatt med som omsynssone
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med føremål bevaring kulturmiljø i kommuneplanen sin arealdel, er inkludert som delområde i
konsekvensutgreiinga.

Skiljet mellom kulturmiljønivået og landskapsnivået kan i einskilde tilfelle vere litt uklart, mellom anna for
registreringskategorien gardsmiljø. Når er eit gardsmiljø eit kulturmiljø, og når er det eit kulturlandskap? Eit
gardsmiljø er i denne utgreiinga definert som eit kulturmiljø ut ifrå samanhengen mellom eldre bevarte
bygningar, dei menneskeskapte strukturane elles innanfor delområdet, og det kulturlandskapet det ligg i,
medan landskapsnivået er eit meir overordna nivå, jf. definisjonen gitt i handbok V712.

Det er viktig å vere klar over, at sidan det er ein flytande topografisk overgang mellom gardane i
utgreiingsområdet, har det i dei fleste tilfella vorte tatt utgangspunkt i den einskilde matrikkelgard for å få delt
inn i einskaplege delområde.

5.2 Verdisetting
Kriterium for verdisetting av delområda er vist i figur 5 2. Kriteria har berre vore eit hjelpemiddel for å kunne
verdisette eit delområde. I einskilde tilfelle har fleire kategoriar/aspekt vore relevante for verdivurderingane,
og i slike tilfelle har det òg vorte gjort ei vurdering av kva kriterium som er mest relevante.

Figur 5 2. Verdikriterium for fagtema kulturarv: kulturmiljø og kulturhistoriske landskap, etter handbok V712 (Statens vegvesen
2018).

Kulturhistorisk betyding omfattar også sambandet til spesifikke historiske hendingar, historiske epokar eller
einskildpersonar, i tillegg til den generelle kulturhistoriske verdien som kan verte tillagt det einskilde
kulturmiljø eller kulturhistoriske landskap.
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Arkitekturhistorisk betyding er knytt til epokar i arkitekturhistoria, samt tradisjonsbasert byggjeskikk.

Betyding for kulturell eller etnisk gruppe er knytt til spesifikke kulturelle eller etniske grupper, som til dømes
taterar, skogfinnar eller samar. Dette kan òg gjelde etniske grupper som ikkje har så lang historie i Noreg,
eksempelvis tyrkarar eller pakistanarar. Med kulturell levemåte meinast til dømes husmenn eller fiskarbønder.

Kulturhistoriske samanhengar omfattar samanhengar mellom kulturminne og kulturmiljø i eit landskap.

Kulturhistoriske landskap omfattar primært: verdsarvområde, heilskaplege kulturlandskap, utvalde
kulturlandskap i jordbruket og kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse (Klima og
miljødepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet 2017).

Forhold som bruksverdi, tilstand og autentisitet har òg vore med på å bestemme eller nyansere verdien til
delområda. I tillegg har det vorte gjort ei vurdering om verdisettinga er i tråd med forvaltinga sine
prioriteringar. For automatisk freda kulturminne er disse i tillegg vurdert opp mot kontekst, alder og
kulturminnet sin lokale/regionale utbreiing.

5.3 Delområde
Nedanfor vert det gitt ei kortfatta skildring og verdivurdering av dei forskjellige delområda som har vorte skilt
ut innanfor utgreiingsområdet. Sjå kapittel 12 Vedlegg for ei meir detaljert skildring av kvart einskild
delområde.

Tabell 5 1. Oversikt over verdivurderte delområde.

Kulturmiljø og kulturhistoriske landskap i utgreiingsområdet
Delområde 1 – Flatøy Delområde 20 – Hodnesdal
Delområde 2 – Midtmarka Delområde 21 – Haukås
Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri Delområde 22 – Hjelmås
Delområde 4 – Hagelsund Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus
Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei Delområde 24 – Fyllingen utmark
Delområde 6 – Isdal Delområde 25 – Fyllingsnes vest
Delområde 7 – Isdal utmark Delområde 26 – Fyllingsnes aust
Delområde 8 – Åse Delområde 27 – Eikanger
Delområde 9 – Den Indre Farleia Delområde 28 – Vika
Delområde 10 – Alver Delområde 29 – Vassel
Delområde 11 – Tveiten Delområde 30 – Vassel skulehus
Delområde 12 – Tveiten utmark Delområde 31 – Bjørndal
Delområde 13 – Gjervikbygda Delområde 32 – Eiknes
Delområde 14 – Gjervik Delområde 33 – Totland
Delområde 15 – Grøttveit Delområde 34 – Askvik
Delområde 16 – Nepstad Delområde 35 – Ostereidet
Delområde 17 – Munndal Delområde 36 – Eidatræet
Delområde 18 – Hopsdal Delområde 37 – Bjørsvik
Delområde 19 – Leknes Delområde 38 – Storbotnen
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5.3.1 Delområde 1 – Flatøy

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.3.

Delområdet er eit gardsmiljø, beståande av fleire gardstun med eldre gardsbygningar, saman med den bevarte
delen av innmarka. Fleire av bygningane er skildra i Norske Gardsbruk, og einskilde er i tillegg SEFRAK
registrert. Dateringa til gardsbygningane som er særskilt nemnd her på Flatøy ligg i hovudsak i tidsrommet
slutten av 1800 talet til byrjinga av 1900 talet, og dei fleste av dei står framleis.

Bygningane og det tilhøyrande kulturlandskapet er vanleg førekommande her på Vestlandet, men har lokal
verdi. Med omsyn til at Flatøy er mykje nedbygd, og truleg vil verte enno meir nedbygd i framtida, er det som
er igjen av det gamle gardsmiljøet på øya å rekne som av stor lokalhistorisk betyding. Miljøet er mykje
fragmentert, men har bevart viktige einskildobjekt.

På bakgrunn av dette vert det samla sett vurdert at Delområde 1 – Flatøy harmiddels verdi.

5.3.2 Delområde 2 – Midtmarka

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.4.

Delområdet tilhøyrar utmarka til garden Flatøy, og har utsikt nordover mot Håøya og Håøysundet. Mykje av
Flatøy er nedbygd, men dette området er framleis relativt intakt.

Her finst fleire automatisk freda buplassar frå steinalder (Askeladden ID 107919, 107937, 107938, 107939,
107940, 121848 og 122544 (tidlegare ID 107920)). Steinalderbuplassane i Midtmarka er kvar for seg av vanleg
førekommande type, men av di dei ligg samla innanfor eit område som framleis er temmeleg urørt, vert
delområdet som kulturmiljø vurdert å ha ein noko høgare kulturhistorisk verdi.

Utifrå dette, vert Delområde 2 – Midtmarka vurdert å hamiddels verdi.

5.3.3 Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri

Registreringskategori: Forsvarsanlegg

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.5.

Restane etter forsvarsverk og andre anlegg frå siste verdskrig har lenge vore ein forsømt kulturminnekategori
her til lands, og mykje har vorte fjerna eller øydelagt i løpet av dei syttifem åra som har gått sidan krigen
slutta. I dag har ein vorte mye meir bevisst denne typen kulturminne, og mange av anlegga har vorte
dokumentert og lagt inn i Riksantikvaren sin database Askeladden. Men dei fleste av dei militærhistoriske
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anlegga frå siste verdskrig har framleis ikkje noko formelt vern, og militære bygningar og konstruksjonar vert
framleis fjerna.

Delområdet er eit militærhistorisk anlegg frå andre verdskrig, beståande av eit såkalla bestrykingsbatteri 0F

1,
minestasjon og skipskontrollstasjon (Askeladden ID 221382). Miljøet er ikkje forstyrra av moderne busetnad
og annan aktivitet, og er svært autentisk.

På bakgrunn av dette er det vurdert at Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri harmiddels verdi.

5.3.4 Delområde 4 – Hagelsund

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.6.

Delområdet er eit utmarksområde attmed austsida av Hagelsundet, som delvis er forstyrra av Hagelsundbrua
og av anleggsarbeidet som vart gjennomført her den gong brua vart bygd. Sidan den tid har området grodd
att, og her er i dag furuskog, med ein del opne område innimellom. Mellom anna er flata kor lokalitet 3 og 4
ligg, ope myr med ein del lauvtre.

Sjølv om området er forstyrra av brua og tilhøyrande anlegg, har det framleis verdi som eit døme på
«steinalderlandskapet» her attmed Hagelsundet. To av dei registrerte steinalderbuplassane vart i si tid grave
ut og frigitt, men flatane kor dei låg er her framleis (Askeladden ID 97666 og 97667). I tillegg ligg lokalitet 3 og
4 her urørt (Askeladden ID 97668). Områda sør for brua vart truleg ikkje undersøkt på 1970 talet, så her er det
stort potensial for å gjere ytterlegare funn av automatisk freda kulturminne.

På bakgrunn av dette, vert Delområde 4 – Hagelsund vurdert å ha noko verdi.

5.3.5 Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

Registreringskategori: Infrastruktur (Kulturlandskap)

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.7.

På strekninga mellom Isdalstø og Espeland ligg mykje av den Trondhjemske postvei under dagens fylkesveg, og
over store delar av strekninga, er det berre lineføringa til postvegen som er bevart. Eit unntak er strekningen
kor postvegen går igjennom Isdal gard. Her er vegen framleis ein smal grusveg, og har oppretthaldt sitt

1 Kystfestningar sine såkalla bestrykingsbatteri vert plassert slik at dei kan bestrykeminefelt, landgangspunkt og
innseglinga til desse med skot frå kanonar og andre våpen. Eit terreng framom ei stilling er «bestrykt» når angriparen
ikkje kan finne dekning nokon stad.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

47 AV 269 
19.11.2021 

   

 

originale preg. Den går opp og igjennom klyngjetunet på Isdal, som i si tid var postgard. Elles er det bevart
delar av postvegen like nord og sør for rundkøyringa sør på Isdal.

Den Trondhjemske postvei er verdisett utifrå at han er eit nasjonalt viktig kulturminne, i tillegg til graden av
autentisitet i området på Isdal gard.

På bakgrunn av dette vert Delområde 5 – Den Trondhjemske postveg vurdert å ha stor verdi.

5.3.6 Delområde 6 – Isdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.8.

Isdal er eitt av dei få klyngjetuna som ligg att i Hordalandsbygdene. Som kulturmiljø vert Isdal rekna som så
viktig at det i sin heilheit er registrert som ein kulturhistorisk lokalitet i Askeladden (ID 224204). Garden er òg
lagt inn som omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø i sist vedtekne kommunedelplan for Knarvik og
Alversund i tidlegare Lindås kommune (H570_6) (Lindås kommune 2019c, 2019d).

På Isdal er det bevart fleire førhistoriske gravhaugar og gravrøyser, som viser den store tidsdjupna garden har.

Lemstovene på Isdal er vedlikehaldne, og mange av dei historiske kvalitetane i tunet er tekne vare på.
Kulturlandskapet rundt er velhalde. Innmarka har lange, høge steingardar, med vårflorer bygd av stein.

Gardstunet i Isdal med klyngetunet, fleire automatisk freda gravminne og den Trondhjemske postvei
(delområde 5) har både nasjonale og regionale kulturminneverdiar. Kulturlandskapet rundt tunet er ein
naturleg del av det samla kulturmiljøet, og utgjer ein viktig del av kunnskaps og opplevingsverdiane. Tunet er
ikkje freda, men det har høg status som verneverdig kulturminne.

På bakgrunn av dette er det vurdert at Delområde 6 – Isdal har svært stor verdi.

5.3.7 Delområde 7 – Isdal utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.9.

Delområdet er del av utmarka til Isdal gard, med kulturminne som steingardar og to steinhus. Desse
kulturminna er av alminneleg type, men har likevel verdi som historieforteljande element i eit
utmarksområde. Det går kraftliner gjennom delområdet, som elles er uforstyrra av moderne tiltak.

På bakgrunn av dette, vert det vurdert at Delområde 7 – Isdal utmark har noko verdi.
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5.3.8 Delområde 8 – Åse

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.10.

Innanfor kulturmiljøet på Åse finst det pr. i dag ingen førhistoriske kulturminne registrert i Askeladden, men
her er kjent kulturminne som kan vere av slik alder. Her er mellom anna gjort funn av trekol, som kan stamme
frå ein førhistorisk buplass. Men berre nærmare undersøkingar vil eventuelt kunne verifisere dette. Det finst
dessutan tufter og steinrøyser av uviss alder på garden.

På Åse er det framleis bevart ein del eldre gardsbygningar, fleire av dei bygd på 1800 talet. Somme av
bygningane er SEFRAK registrert, medan andre er skildra i Norske Gardsbruk frå 1964. I tunområdet på Søre
Åse ligg bygningane for ein stor del framleis samla, og har slik bevart mykje av den gamle klyngjetuns
strukturen.

Kulturlandskapet på garden er ope og velhalde, og inneheld eldre kulturspor som steingardar, bakkemurer,
med meir.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at Delområde 8 – Åse harmiddels verdi.

5.3.9 Delområde 9 – Den Indre Farleia

Registreringskategori: Kulturhistorisk landskap

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.11.

Registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland vart utarbeida i 2016, og inneheld
ni landskapsområde i det som tidlegare var Hordaland fylke. Eitt av dei ni landskapa ligg delvis i Alver
kommune, nemleg den Indre Farleia (Askeladden K416). Området er på totalt 196 km2, og strekkjer seg frå
Alversund til Kjelstraumen, og frå Hundvin i Lindås til nordvest om Mjøs på Radøy.

Landskapsområdet ligg inne i omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og kulturmiljø i gjeldande
kommuneplan for Lindås (H570_1). Omsynssona vart delt i to soner i kommuneplanen fordi området vert delt
av kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden. Det er det sørlegaste av desse to områda som
utgjer delområde nr. 9 i denne fagrapporten.

Permanent busetnad og framvekst av eit kombinert næringsgrunnlag av fiske og jordbruk har stor tidsdjupne
og ein kontinuitet i landskapet. Landskapet er eit av dei nasjonale kjerneområda for samanbygde hus og for
bruk av stein som byggjemateriale, som plasserer landskapet i eit kulturelt fellesskap med andre område kring
Nordsjøen. I dette landskapet ligg den strategisk viktige indre farleia. Den har mange kulturminne knytt til seg
med stor tidsdjupne og høg opplevingsverdi. Her er mange gravrøyser som syner om maktstrukturar i
forhistoria. Kongsgarden på Seim vitnar om kor viktig den Indre Farleia var i vikingtid og kva rolle den spelte i
noregshistoria.

Det er på bakgrunn av dette vurdert at Delområde 9 – Den Indre Farleia har svært stor verdi.
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5.3.10 Delområde 10 – Alver

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.12.

Det finst fleire automatisk freda kulturminne på Alver. På bruk nr. 14, om lag 75 meter nordvest for Alver
kyrkje, ligg det ein steinalderbuplass (Askeladden ID 112119). Innanfor delområdet finst det dessutan ein
gravhaug (Askeladden ID 148449), ein dyrkingsflate (Askeladden ID 148451) og eit gravminne (Askeladden ID
148452). Tidsdjupna til delområdet er difor særs stor.

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i det eldre gardssamfunnet som
fantes, og som framleis finst, her på Alver. På grunnen til Alver gard finn vi òg Alversund kyrkjestad, med
Alversund kyrkje (Askeladden ID 83775). Noverande kyrkje står eit par hundre meter opp og aust for
Alverstraumen. Den eldste kyrkja var truleg ei stavkyrkje. Denne vart seinare (truleg i 1629) erstatta av ei
tømmerkyrkje. Noverande kyrkje erstatta tømmerkyrkja i 1879.

Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt verdifullt kulturlandskap i
Askeladden (sjå delområde 9).

Samla sett vert det vurdert at Delområde 10 – Alver har stor verdi.

5.3.11 Delområde 11 – Tveiten

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.13.

Frå Tveiten er det kjent fleire arkeologiske kulturminne, somme er fjerna og somme finst framleis, noko som
viser at garden har særs stor tidsdjupne. Til dømes vart det på Nedre Tveiten, bruk nr. 30 og bruk nr. 40, ein
gong funne ein flatmarksgrav. I det same området vart det i 1918 funne ei krukkemed beinstumpar og trekol
under nokre store steinar.

Vidare står det på Nedre Tveiten, bruk nr. 5 (Prestegarden), ein bautastein, som vert kalla «Tveitahella»
(Askeladden ID 55191). Om lag 180 meter sør for bautasteinen ligg ein steinalderbuplass på ein grasvaksen
flate (Askeladden ID 134617). Også andre førhistoriske kulturminne er kjent frå garden (sjå kap. 11.13).

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i det eldre gardssamfunnet som
fantes, og som framleis finst, her på Øvre og Nedre Tveiten. På kappelangarden på Nedre Tveiten (bnr. 5) er
det to eldre gardshus som er registrert i Askeladden. Det eine er eit eldre våningshus, som er samanbygd med
tidlegare bu og stove (Askeladden ID 218425), medan det andre er eit eldhus (Askeladden ID 218574).
Eldhuset er ein rest av eit våningshus som tidlegare stod på staden, og kor eldhuset var plassert i nordenden.
Årstalet 1532 skal vere innrissa i kledninga.

Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt verdifullt kulturlandskap i
Askeladden (sjå delområde 9).
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Samla sett vert det vurdert at Delområde 11 – Tveiten har stor verdi.

5.3.12 Delområde 12 – Tveiten utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.14.

Delområdet er del av utmarka til Øvre Tveiten gard. Det er kupert, og består av skog og myr. Elva til
Tveitavatnet renn nordvestover gjennom delområdet. Her finst typiske utmarkskulturminne, som steingardar,
utløe, kvernhus og ein oppmura steinbru med tilhøyrande veg. Desse kulturminna er alle av alminneleg type,
men har likevel verdi som historieforteljande element i eit utmarksområde. Delområdet er uforstyrra av
moderne tiltak.

Utifrå dette, vert det vurdert at Delområde 12 – Tveiten utmark har noko verdi.

5.3.13 Delområde 13 – Gjervikbygda

Registreringskategori: Kulturhistorisk landskap

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.15.

I gjeldande kommuneplan for Lindås (no Alver kommune) ligg Gjervik inne som omsynssone med føremål
bevaring kulturmiljø (H570_8). Inkludert i omsynssona er gardane Gjervik (Indre og Ytre), Grøttveit og
Nepstad, og delområdet har difor vorte kalla «Gjervikbygda» i denne konsekvensutgreiinga for å skilje
området frå Delområde 14 – Gjervik.

Kulturlandskapet innanfor delområdet består av velhalde slåtte og beitemark med bevarte kulturspor som
steingardar, bakkemurar, utløer og andre oppmura bygningar. Verdien til det kulturhistoriske landskapet vert
understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i kommuneplanen.

Delområde 13 – Gjervikbygda er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.14 Delområde 14 – Gjervik

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.16.
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Førekomstane av førhistoriske kulturminne på Gjervik indikerer at det er stor tidsdjupne i busettinga her. I dag
er det berre bevart restane av ein gravhaug på garden, men det er ikkje usannsynleg at her kan vere finnast
fleire kulturminne frå førhistorisk tid. Det er oppmuringer på garden som har vore tolka som spor etter ein
mogleg bygdeborg, men dette er mest truleg spor etter nyare tids gardsdrift.

På Gjervik er det bevart fleire eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga (1878 og 1907), og dei fleste tuna
har ivaretatt ein stor grad av autentisitet. Mange av dei registrerte gardsbygningane har truleg òg bevarte
delar frå tida før utskiftinga, men dette er ikkje dokumentert.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Gjervik med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 14 – Gjervik er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi, men ligg ikkje langt unna å kunne
hatt ein noko høgare verdi.

5.3.15 Delområde 15 – Grøttveit

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.17.

På Grøttveit er det ingen bevarte automatisk freda kulturminne, men her skal vere er ein stein, som har vore
tolka som å vere ein førhistorisk bautastein. Om dette er tilfelle, så er det ein indikasjon på at det er ein like
stor tidsdjupne her som på Gjervik. Gardane Gjervik, Grøttveit og Nepstad ligg alle innanfor det som
topografisk sett må oppfattast som eitt og same område, og det er ikkje usannsynleg at dette har vore del av
ein og same gard i førhistorisk tid (sjå delområde 13)

På garden er det bevart einskilde eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga i 1904, og dei fleste tuna har
ivaretatt ein stor grad av autentisitet. Her er truleg fleire eldre gardsbygningar enn det som er registrert.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Grøttveit med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 15 – Grøttveit er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.16 Delområde 16 – Nepstad

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.18.

På Nepstad er det ingen bevarte automatisk freda kulturminne, men her skal tidlegare ha vore ei stor gravrøys
frå førhistorisk tid. Dette viser at kulturmiljøet har stor tidsdjupne.
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På garden er det bevart einskilde eldre bygningar frå tida ikring utskiftinga i 1888, og dei fleste tuna har
ivaretatt ein stor grad av autentisitet.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Nepstad med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 16 – Nepstad er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.17 Delområde 17 – Munndal

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.19.

Det er ikkje bevart førhistoriske kulturminne på Munndal, men her har tidlegare vore fleire gravminne.
Framleis skal her vere to moglege gravhaugar, men desse har ikkje vorte vitskapleg undersøkt, og ligg ikkje i
databasen Askeladden. Alle funna av gjenstandar frå førhistorisk tid som er gjort på garden, viser den store
tidsdjupna her.

På Munndal finst fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring utskiftinga (1888 og 1891), men somme
av dei er truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Munndal er godt bevart, og utgjer ein viktig og sentral del av kulturmiljøet her.

Delområde 17 – Munndal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.18 Delområde 18 – Hopsdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.20.

Det ligg ingen faste arkeologiske kulturminne innanfor delområdet på Hopsdal, men i utmarka på fjellet
Krossane (gnr. 192/4), om lag 70 meter sørvest for Krossvarden, skal det liggje ei gravrøys (Askeladden ID
6414).

I samband med Bergen Museum sine registreringar på Hopsdal i 1969, vart det påvist noko som kan vere ein
automatisk freda gravhaug. Haugen ligg om lag 90 meter sørvest for driftsbygningen på bruk nr. 1, 30 meter
vest for vegen, og om lag 100 meter sør for driftsbygningen på gnr. 192/2. Han måler ca. 6 7 meter aust vest,
4 meter nord sør, og er 0,5 meter høg. Haugen er ikkje registrert i databasen Askeladden.

I tillegg er her gjort funn av førhistoriske gjenstandar. Både dei førhistoriske kulturminna og fornfunna viser
den store tidsdjupna på garden.
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På Hopsdal finst det fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring utskiftinga (1889), men somme av dei
er truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Hopsdal er ei fortsetting av landskapet på Munndal, og er ope og godt bevart, og med
fleire bevarte kulturminne.

Delområde 18 – Hopsdal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.19 Delområde 19 – Leknes

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.21.

Det er registrert ein automatisk freda gravhaug på garden (Askeladden ID 99982). Denne ligg på bruk nr. 4, tett
i vegen, og om lag 100 meter nord nordaust for løa på bruket. Tidsdjupna til kulturmiljøet er difor stor.

Dei eldste bevarte gardsbygningane her er for ein stor del bygd ikring utskiftinga, men ein kan ikkje sjå bort
ifrå at delar av dei er enno eldre enn dette. Tunstrukturen på bruka er for ein stor del intakt, sjølv om det
gamle klyngjetunet ikkje lenger finst.

Kulturlandskapet på Leknes er ope og velhalde, med mange bevarte kulturspor, og er ein viktig del av
heilskapen til gardsmiljøet her.

På bakgrunn av dette er Delområde 19 – Leknes vurdert å hamiddels verdi.

5.3.20 Delområde 20 – Hodnesdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.22.

På Hodnesdal er det ingen bevarte førhistoriske kulturminne, men det skal tidlegare ha stått ein bautastein på
garden. Tidsdjupna på garden er såleis truleg like stor som for grannegardane.

Dei eldste registrerte gardsbygningane på Hodnesdal er frå 1800 talet, men det er ikkje usannsynleg at delar
av bygningane kan vere eldre enn dette. Det er få nyare tids bustader eller andre bygningar på garden, og den
gamle tunstrukturen er godt bevart.

Kulturlandskapet er velhalde, og her finst bevart mange forskjellige kulturspor.

Delområde 20 – Hodnesdal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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5.3.21 Delområde 21 – Haukås

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.23.

Kulturmiljøet på Haukås er lite, og består av tunområda til bruk nr. 1 og 2, og den tilhøyrande innmarka.

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden, så mykje tyder på at tidsdjupna her ikkje er særskilt
stor. Dei registrerte gardsbygningane er truleg frå byrjinga av 1800 talet, kanskje til og med eldre enn dette
også, og er altså ein del eldre enn tilsvarande bygningar på dei andre gardane i området. Utifrå skiftekartet frå
1871 kan ein sjå at den opphavlege gardsstrukturen framleis er bevart på Haukås, noko som kan forklare at
her enno finst bygningar frå tida før utskiftinga.

Innmarka på garden er lita, men kulturlandskapet her er både velhalde og inneheld fleire bevarte kulturspor.

På bakgrunn av dette, er Delområde 21 – Haukås vurdert å hamiddels verdi. Delområdet har fått noko lågare
verdi (etter verdiskalaen) enn delområda ikring på grunn av mindre tidsdjupne enn desse.

5.3.22 Delområde 22 – Hjelmås

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.24.

På Hjelmås er det gjort fleire funn frå førhistorisk tid, noko som syner at kulturmiljøet her har stor tidsdjupne.
Oppe på toppen av Hjelmåsen finst det fleire moglege gravhaugar, som kan vere med på å understreke
betydinga til området i førhistorisk tid. Med omsyn til topografien til området, så er det ikkje usannsynleg at
Hjelmås/Hjelmåsen har vore ein sentralstad (moglegvis eit høvdingsete) i tidlegare tider.

Gardsbygningane er som elles i planområdet, med ein del bevarte bygningar frå midten og slutten av 1800
talet, ein del frå byrjinga av 1900 talet, i tillegg til bygningar frå nyare tid. Den yngste busetnaden finn ein
nede ved foten av Hjelmåsen, medan dei eldre bygningane ligg oppe på åsen.

Kulturlandskapet på garden, spesielt oppe på Hjelmåsen, er særskilt godt bevart, og er blant det som har vore
viktigast for verdisettinga av delområdet.

Delområde 22 – Hjelmås er på bakgrunn av dette vurdert til å ha stor verdi.
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5.3.23 Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus

Registreringskategori: Andre kulturmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.25.

Bygningen har verdi lokalt for Hjelmås og Vassbygda som samlingsstad, men har avgrensa verdi som
kulturminne.

Det vert vurdert at Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus har noko verdi.

5.3.24 Delområde 24 – Fyllingen utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.26.

Det er ingen registrerte førhistoriske kulturminne innanfor delområdet, men her er gjort så mange funn av
gjenstandar frå steinalder at slike mest truleg må finnast i området. Men til no har dei ikkje vorte lokalisert.
Tidsdjupna til området er stor.

Her er berre eit lite tal registrerte nyare tids kulturminne i området, slik som ei nausttuft og nokre steingardar.
Tidlegare skal det ha lagt ein sag inst i Sauavågen, i området kor det seinare kom eit settefiskanlegg. I tillegg
var det ei demning i elva, som òg hadde eit oppmura elvelaup.

Delområdet er primært eit utmarkslandskap med få kulturspor, men nordvest for botnen av Sauavågen er det
eit område med ope beitemark. Også oppe ved Sandvikavatnet er det eit område med ope kulturlandskap. Her
finst òg nokre bevarte steingardar.

På bakgrunn av dette, er Delområde 24 – Fyllingen utmark vurdert å ha noko verdi.

5.3.25 Delområde 25 – Fyllingsnes vest

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.27.

På Fyllingsnes er det gjort arkeologiske funn som viser at det var menneskeleg aktivitet her så langt attende i
tid som i steinalder. Her er ikkje gjort funn frå seinare arkeologiske periodar, men dette skuldast nok at det
berre i liten grad har vore gjennomført undersøkingar på garden, framfor at det ikkje har vore busetnad her i
denne delen av forhistoria. Tidsdjupna til kulturmiljøet er stor.

Frå etterreformatorisk tid, er det kulturminne i form av eldre bustadhus og andre gardsrelaterte bygningar ein
finn her på Fyllingsnes. Dei eldste registrerte av desse er frå tida like før og ikring utskiftinga i 1891, men her er
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òg einskilde bygningar frå byrjinga av 1900 talet. På garden er det òg ein del meir moderne bygningar, men
desse har ikkje vorte vurdert her.

Kulturlandskapet i delområdet er ope og velhalde, og inneheld vanlege kulturminne, som steingardar,
bakkemurar, og så bortetter.

På bakgrunn av dette, er Delområde 25 – Fyllingsnes vest vurdert å hamiddels verdi.

5.3.26 Delområde 26 – Fyllingsnes aust

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.28.

Innanfor delområdet er det gjort funn av busetnadsspor frå steinalder og bronsealder, men her er ingen sikre
spor frå seinare deler av førreformatorisk tid. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne.

Denne delen av Fyllingsnes består i hovudsak av utmarka på garden, men her er ein del bevarte spor etter
tidlegare tiders gardsdrift, som steingardar og andre murar, utløer, og så bortetter.

Delområde 26 – Fyllingsnes aust har vorte vurdert å ha noko verdi.

5.3.27 Delområde 27 – Eikanger

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.29.

Det er ingen bevarte arkeologiske kulturminne på Eikanger i dag, men på Øvre Eikanger låg det inntil 1810 ein
gravrøys, kor det vart funne gjenstandar både frå eldre og yngre jernalder (museumsnummer B901 – 904).

Vi har i tillegg kunnskap om at Eikanger frå lang tid attende har hatt ein viktig posisjon i området, som sentrum
for Eikanger skipreide. Kulturmiljøet på Eikanger har difor stor tidsdjupne.

Her er bevart fleire eldre gardshus, fleire av dei frå tida ikring utskiftinga. Tunstrukturen frå tida før utskiftinga
er delvis intakt, især på Nedre Eikanger. Eikanger gamle skule ligg på gnr. 213/61. Skulen vart bygd i 1889, og
vert i dag nytta som galleri (Galleri Gamleskulen).

Sjølv om det har komme til ein del nyare bygningar på dei to Eikangergardane, så er delområdet framleis
primært eit gardsmiljø, med store område bevart kulturlandskap.

Delområde 27 – Eikanger er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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5.3.28 Delområde 28 – Vika

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.30.

Delområdet inneheld ein husmannsplass med ståande bygningar, og velbevart kulturlandskap. Her er det eit
våningshus, uthus og ein løe, i tillegg til eit naust (som ligg på gnr. 215/2). Bygningane er av uviss alder. Alver
kommune eig bygningane, men leiger tomta. Det er inventar i huset, men ingenting er opphavleg. Ingen av
bygningane på husmannsplassen er SEFRAK registrert eller er tatt med i Riksantikvaren sin kulturminnebase,
Askeladden.

Husmannsplassen er eit viktig kulturmiljø, både lokalt og regionalt, og er særskilt nemnt i kulturminneplanen
for Lindås kommune (2011) og i kommuneplanens arealdel for Lindås (2019). Kulturmiljøet er ikkje freda, og
ligg ikkje i omsynssone i kommuneplanen.

Delområde 28 – Vika er vurdert å hamiddels verdi.

5.3.29 Delområde 29 – Vassel

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.31.

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne frå Vassel, men garden er nemnt i skriftlege kjelder så langt
attende som mellomalder, så tidsdjupna til delområdet er stor.

Garden er relativt liten, med få gardsbruk, men her er likevel bevart fleire eldre bygningar frå tida ikring
utskiftinga i 1886, saman med ein del bygningar frå byrjinga av 1900 talet. Kulturlandskapet i delområdet
består av innmarka til garden. Her er velhalde beite og slåttemark innimellom område med knausar og berg.
Fleire stader er det bevart steingardar og andre kulturspor. Den eldre bygningsmassen og det velhalde
kulturlandskapet utgjer til saman eit både lokalt og regionalt viktig gardsmiljø.

Delområde 29 – Vassel er på bakgrunn av ovanfor nemnte skildring vurdert å hamiddels verdi.

5.3.30 Delområde 30 – Vassel skulehus

Registreringskategori: Andre kulturmiljø
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For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.32.

Delområdet består av skulehuset i Vassel frå 1886 med tilhøyrande skuleplass og utedo (Askeladden ID
242013). Omgjevnadane til Vassel skule er opne beitemarksområde og slåttemark. Her er bevart fleire
steingardar. Innanfor delområdet er det eit «skulelandskap», med skulebygningar og skuleplass.

Like aust for skulebygningen er det reist ein minnestein over den kjende spelemannen, folkemusikksamlaren
og forskaren Arne Bjørndal.

Kulturmiljøet er eit viktig og velbevart døme på den eldste distriktsskula, slik ho såg ut på 1800 og byrjinga av
1900 talet, og har både lokal og regional verdi.

Delområde 30 – Vassel skulehus vert på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.31 Delområde 31 – Bjørndal

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.33.

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne på Bjørndal. Garden er relativt ung, og er fyrste gong nemnt i
skriftlege kjelder i 1519.

Bjørndal er ein liten gard, med få gardsbruk. Her er bevart enkelte eldre bygningar frå 1800 talet og frå
byrjinga av 1900 talet. Kulturlandskapet i delområdet består av innmarka til garden. Her er velhalde beite og
slåttemark innimellom område med knausar og berg. Her er bevart steingardar, bakkemurar og andre
kulturspor.

Delområde 31 – Bjørndal er vurdert å ha noko verdi.

5.3.32 Delområde 32 – Eiknes

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.34.

Eiknes er ein av gardane i gamle Lindås kommune frå kor det er kjent mest førhistoriske gravminne og funn,
men få av desse er bevart. På Ytre Eiknes finst det framleis ein førhistorisk gravhaug, den såkalla
«Hokleskallen» (Askeladden ID 72985). Tidsdjupna til garden er stor.

Til saman utgjer dei to Eiknes gardane eit stort geografisk område, og her er bevart fleire eldre
gardsbygningar. Dei fleste av desse er frå åra 1850 80, medan somme er frå byrjinga av 1900 talet. Den eldste
ståande bygningen finn ein på Ytre Eiknes, bruk nr. 6. Ifylgje SEFRAK registeret skal den eldste delen av
bygningen vere frå 1570.
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Som nemnd, er deler av kulturlandskapet på Eiknes bygd ned, og er i dag bustadområde. Men her er framleis
bevart deler av den gamle innmarka, saman med forskjellige kulturspor.

Delområde 32 – Eiknes vert på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.

5.3.33 Delområde 33 – Totland

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.35.

Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne frå garden, er det på bakgrunn av gardsnamnet
sannsynleg at Totland vart tatt opp allereie ein gong i løpet av jernalder. Tidsdjupna her er i så fall stor.

Garden er liten, med berre tre gardsbruk. På alle bruka er det bevart eldre gardsbygningar, med dei eldste
datert til 1800 talet. Innmarka er tilsvarande avgrensa i storleik, og består av beite og slåttemark innimellom
knausar og berg, som det er ein god del av på garden. Kulturlandskapet her er velhalde, og inneheld mange
kulturspor som steingardar, utløer og liknande.

Delområde 33 – Totland er vurdert å hamiddels verdi.

5.3.34 Delområde 34 – Askvik

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.36.

Askvik er ein relativt ung gard, og det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne herifrå. Den eldste dokumenterte
busettinga her, er frå byrjinga av 1500 talet. Tidsdjupna til kulturmiljøet er difor relativt stor.

Garden er liten, med få gardsbruk og eit tilsvarande lite innmarksområde. Somme av dei bevarte
gardsbygningane er frå byrjinga av 1800 talet, noko som er gamalt for denne typen bygningar innanfor
planområdet. Til dømes er våningshuset på bruk nr. 2 ei lafta lemstove, datert til ikring 1810 (Askeladden ID
215371).

Innmarka ikring bruka består av kupert beite og slåttemark, med få steingardar eller tilsvarande kulturspor.
Kulturlandskapet her er velhalde.

Innanfor delområdet ligg òg Askvik kapell, som ikkje er direkte knytt til gardsmiljøet, men som likevel er eit
viktig kulturminne for området.

Delområde 34 – Askvik vert på bakgrunn av tilgjengeleg kunnskap om kulturmiljøet vurdert å ha noko verdi.
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5.3.35 Delområde 35 – Ostereidet

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.37.

Frå Ostereidet er det kjent både gravminne og gjenstandsfunn frå førhistorisk tid. I dag er det berre bevart ein
gravhaug på garden. Dette er «Møsshaugen», som ligg på sørsida av eit høgdedrag av same namn (Askeladden
ID 55184). Utanom dei ovanfor nemnde kulturminna, er det tradisjon om fleire andre førhistoriske
kulturminne på garden, men desse har ikkje vore vitskapleg undersøkt, og ligg ikkje i databasen Askeladden.
På bakgrunn av dei nemnde kulturminna og gjenstandsfunna, veit vi at garden Eide (som Ostereidet ligg på)
har hatt busetnad langt attende i tid. Tidsdjupna til kulturmiljøet er stor.

Garden har stor geografisk utstrekning, og her er bevart mange eldre gardshus. Den eldste kjente bygningen
på garden har ein tømmerkjerne kor årstalet 1571 er innrissa, men det er ikkje umogleg at bygningen kan vere
eldre enn dette. Saman med det velhalde kulturlandskapet, gjer den store mengda bevarte gardsbygningar av
relativt høg alder at dette er eit viktig lokalt og regionalt kulturmiljø.

Området langs dagens E39 er delvis nedbygd av bustadar og servicebygg, medan området nærmare sjøen
framleis er eit jordbrukslandskap. Her er det, som nemnt ovanfor, bevart fleire eldre gardsbygningar, og
innmarka er for det meste velhalde slåtte og beitemark. Her er bevart fleire lange steingardar og andre
murar.

På bakgrunn av dette, vert Delområde 35 – Ostereidet vurdert å hamiddels verdi.

5.3.36 Delområde 36 – Eidatræet

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.38.

Delområde 36 er ein del av garden Eide (Ostereidet), og mykje av det same som er skrive om denne garden,
gjeld for Eidatræet også. Sjølv om det ikkje er bevart førhistoriske kulturminne her, så syner eit funn av ein
såkalla beltestein1F

2 frå eldre jernalder at tidsdjupna er tilsvarande stor som for delområde 35.

Her er bevart nokon eldre gardsbygningar frå slutten av 1800 talet og byrjinga av 1900 talet, men talet på
desse er lågt.

Kulturlandskapet, det vil seie innmarka, er kupert og av avgrensa storleik. Her finst ein del steingardar og
liknande.

2 Dette var ein stein som vart bore i beltet, og som ein nytta for å lage eld.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

61 AV 269 
19.11.2021 

   

 

Kulturmiljøet inneheld kulturminne av vanleg type, og innehar lokal verdi. På bakgrunn av dette er det vert det
vurdert at Delområde 36 – Eidatræet har noko verdi.

5.3.37 Delområde 37 – Bjørsvik

Registreringskategori: Teknisk industrielt kulturmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.39.

Bjørsvik er ein av dei gamle industristadane på Vestlandet, som vaks fram som følgje av tilgang på vasskraft. I
tillegg var her både god hamn og kort veg til Bergen. Her vart tidleg etablert eit sagbruk i Bjørsvik, men seinare
kom her òg ei mølle. Denne vart seinare erstatta av ein hermetikkfabrikk.

I Bjørsvik er både den gamle fabrikkbygningen bevart, saman med krambua og fleire av dei gamle
arbeidarbustadane. Bjørsvik er ein av dei få stadane innanfor planområdet kort det har vorte gjennomført
meir systematisk SEFRAK registrering av eldre bygningar, og dei aller fleste av desse finn vi konsentrert nede
ved hamneområdet, og har samband med Bjørsvik som industristad. Byggmølla (eller Hermetikkfabrikken,
som han òg vert kalla) frå 1900 har seks etasjar, og skal vera mellom dei høgaste trebygningane i Nord Europa
(SEFRAK id. nr. 1263 0028 050).

Bjørsvik er eit kulturmiljø av nasjonal betyding, og vert på bakgrunn av dette vurdert å ha stor verdi.

5.3.38 Delområde 38 – Storbotnen

Registreringskategori: Gardsmiljø

For ei detaljert skildring av delområdet, sjå kap. 11.40.

Storbotnen er eit lite gardsmiljø, beståande av eit einskild gardstun, med eldre gardsbygningar og den
tilhøyrande innmarka. Her er steingardar og andre oppmuringer, i tillegg til ein jordkjellar om lag 100 meter
aust nordaust for tunet.

Kulturmiljøet er vanleg førekommande, men har lokal kulturminneverdi. Delområdet vert vurdert å ha noko
verdi.
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Tabell 5 2. Verdivurdering av delområda som inngår i utgreiingsområdet.

Delområde Vurdering verdi Verdi

1 – Flatøy

Bygningane og det tilhøyrande kulturlandskapet er vanleg førekommande
her på Vestlandet, men har lokal verdi. Med omsyn til at Flatøy er mykje
nedbygd, og truleg vil verte enno meir nedbygd i framtida, er det som er
igjen av det gamle gardsmiljøet på øya å rekne som av stor lokalhistorisk
betyding. Miljøet er mykje fragmentert, men har bevart viktige
einskildobjekt.

Middels

2 – Midtmarka

Delområdet tilhøyrar utmarka på Flatøy, og har utsikt nordover mot Håøya
og Håøysundet. Mykje av Flatøy er og er planlagt nedbygd, men dette
området er framleis relativt intakt.

Steinalderbuplassane i Midtmarka er kvar for seg av vanleg førekommande
type, men av di dei ligg samla innanfor eit område som framleis er temmeleg
urørt, har delområdet som kulturmiljø ein noko høgare kulturhistorisk verdi.

Middels

3 – Flatøy
bestrykingsbatteri

Delområdet er eit militærhistorisk anlegg frå andre verdskrig, beståande av
eit såkalla bestrykingsbatteri, minestasjon og skipskontrollstasjon. Miljøet er
ikkje forstyrra av moderne busetnad og annan aktivitet, og er svært
autentisk.

Middels

4 – Hagelsund

Delområdet er forstyrra av Hagelsundbrua og tilhøyrande anlegg, men har
framleis verdi som eit døme på «steinalderlandskapet» her attmed
Hagelsundet. To av dei registrerte steinalderbuplassane vart i si tid grave ut
og frigitt, men flatane kor dei låg er her framleis. I tillegg ligg lokalitet 3 og 4
her urørt. Områda sør for brua vart truleg ikkje undersøkt på 1970 talet, så
her er det stort potensial for å gjere ytterlegare funn av automatisk freda
kulturminne.

Noko

5 – Den Trondhjemske
postvei

På strekninga mellom Isdalstø og Espeland ligg mykje av den Trondhjemske
postvei under dagens fylkesveg, og det er for lange strekningar berre
lineføringa til postvegen som er bevart. Eit av unntaka er strekningen kor
postvegen går igjennom Isdal gard. Her er vegen framleis ein smal grusveg,
og har oppretthaldt sitt originale preg. Den går opp og igjennom
klyngjetunet på Isdal, som i si tid var postgard.

Den Trondhjemske postvei er verdisett utifrå at han er eit nasjonalt viktig
kulturminne, i tillegg til graden av autentisitet i området på Isdal gard.

Stor

6 – Isdal

Gardstunet i Isdal med klyngetunet, fleire automatisk freda gravminne og
den Trondhjemske Postveien har nasjonale og regionale kulturminneverdiar.

Kulturlandskapet rundt tunet er ein naturleg del av det samla kulturmiljøet,
og utgjer ein viktig del av kunnskaps og opplevingsverdiane. Tunet er ikkje
freda, men det har høg status som verneverdig kulturminne.

Svært stor

7 – Isdal utmark

Området er del av utmarka til Isdal gard, med kulturminne som steingardar
og to steinhus. Desse kulturminna er av alminneleg type, men har likevel
verdi som historieforteljande element i eit utmarksområde. Det går
kraftliner gjennom delområdet, som elles er uforstyrra av moderne tiltak.

Noko

8 – Åse

Innanfor kulturmiljøet på Åse finst det pr. i dag ingen førhistoriske
kulturminne registrert i Askeladden, men her er kjent kulturminne som kan
vere av slik alder. Berre nærmare undersøkingar vil kunne verifisere dette.

Her er framleis bevart ein del eldre gardsbygningar, fleire av dei bygd på
1800 talet. I tunområdet på Søre Åse ligg bygningane for ein stor del framleis
samla, og har slik bevart mykje av den gamle klyngjetunsstrukturen.

Kulturlandskapet på garden er ope og velhalde, og inneheld mange eldre
kulturspor.

Middels
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9 – Den Indre Farleia

Permanent busetnad og framvekst av eit kombinert næringsgrunnlag av fiske
og jordbruk har stor tidsdjupne og ein kontinuitet i landskapet.
Lyngheilandskapet på Lygra er sjeldan og framståande i nasjonal og
internasjonal samanheng. Landskapet er eit av dei nasjonale kjerneområda
for samanbygde hus og for bruk av stein som byggjemateriale, som plasserer
landskapet i eit kulturelt fellesskap med andre område kring Nordsjøen. I
dette landskapet ligg den strategisk viktige indre farleia. Den har mange
kulturminne knytt til seg med stor tidsdjupne og høg opplevingsverdi. Her er
mange gravrøyser som syner om maktstrukturar i forhistoria. Kongsgarden
på Seim vitnar om kor viktig Den Indre Farleia var i vikingtid og kva rolle den
spelte i noregshistoria.

Svært stor

10 – Alver

Innanfor delområdet finst det kulturminne heilt tilbake frå steinalder og
fram til ny tid, så tidsdjupna her er særs stor.

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i
det eldre gardssamfunnet som fantes, og som framleis finst, her på Alver.

Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt
verdifullt kulturlandskap i Askeladden.

Stor

11 – Tveiten

Delområdet har særs stor tidsdjupne, med førekomstar av kulturminne heilt
tilbake frå steinalder og fram til ny tid.

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i
det eldre gardssamfunnet som fantes, og som framleis finst, her på Øvre og
Nedre Tveiten.

Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt
verdifullt kulturlandskap i Askeladden.

Stor

12 – Tveiten utmark

Området er del av utmarka til Øvre Tveiten gard, med kulturminne som
steingardar, kvernhus, steinbru, med meir. Desse kulturminna er alle av
alminneleg type, men har likevel verdi som historieforteljande element i eit
utmarksområde. Delområdet er uforstyrra av moderne tiltak.

Noko

13 – Gjervikbygda

Kulturhistorisk landskap som består av gardane Gjervik, Grøttveit og
Nepstad. Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Ligg
som omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø i kommuneplanen
(H570_8).

Middels

14 – Gjervik

Førekomstane av førhistoriske kulturminne på garden indikerer at det er stor
tidsdjupne i busettinga her. I dag er det berre bevart restane av ein gravhaug
på Gjervik, men det er ikkje usannsynleg at her kan vere bevart fleire
kulturminne frå førhistorisk tid.

På garden er det bevart fleire eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga,
og dei fleste tuna har ivaretatt ein stor grad av autentisitet.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til
kulturmiljøet på Gjervik med tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt
ved at det er tatt med som eigen omsynssone i kommunedelplanen for
området.

Middels

15 – Grøttveit

Det er ingen bevarte automatisk freda kulturminne på garden, men her skal
vere er ein stein, som har vore tolka som å vere ein førhistorisk bautastein.
Om dette er tilfelle, så er det ein indikasjon på at det er stor tidsdjupne her.

På garden er det bevart einskilde eldre gardsbygningar frå tida ikring
utskiftinga i 1904, og dei fleste tuna har ivaretatt ein stor grad av
autentisitet. Her er truleg fleire eldre gardsbygningar enn det som er
registrert.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart.

Middels
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16 – Nepstad

På Nepstad er det ingen bevarte automatisk freda kulturminne, men her skal
tidlegare ha vore ei stor gravrøys frå førhistorisk tid. Dette viser at
kulturmiljøet har stor tidsdjupne.

På garden er det bevart einskilde eldre gardsbygningar frå tida ikring
utskiftinga i 1888, og dei fleste tuna har ivaretatt ein stor grad av
autentisitet.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til
kulturmiljøet på Nepstad med tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt
ved at det er tatt med som eigen omsynssone i kommunedelplanen for
området.

Middels

17 – Munndal

Det er ikkje bevart førhistoriske kulturminne på Munndal, men her har
tidlegare vore fleire gravminne på garden. Framleis skal her vere to moglege
gravhaugar. Alle funna frå førhistorisk tid som er gjort her, viser den store
tidsdjupna på garden.

Her finst fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring utskiftinga
(1888 og 1891), men somme av dei er truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Munndal er godt bevart, og utgjer ein viktig og sentral
del av kulturmiljøet her.

Middels

18 – Hopsdal

Det er ikkje bevart førhistoriske kulturminne innanfor delområdet på
Hopsdal, men her finst ei gravrøys på fjellet Krossane. På garden er det òg
noko som kan vere ein førhistorisk gravhaug. I tillegg er her gjort funn av
førhistoriske gjenstandar. Både dei førhistoriske kulturminna og fornfunna
viser den store tidsdjupna på garden.

På Hopsdal finst det fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring
utskiftinga (1889), men somme av dei er truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Hopsdal er ei fortsetting av landskapet på Munndal, og
er ope og godt bevart, og med fleire bevarte kulturminne.

Middels

19 – Leknes

Som på fleire av gardane i området, er det også spor etter førhistorisk
busetnad på Leknes. Tidsdjupna til kulturmiljøet er difor stor.

Dei eldste bevarte gardsbygningane her er for ein stor del bygd ikring
utskiftinga, men ein kan ikkje sjå bort ifrå at delar av dei er enno eldre enn
dette. Tunstrukturen på bruka er for ein stor del intakt, sjølv om det gamle
klyngjetunet ikkje lenger finst.

Kulturlandskapet på Leknes er ope og velhalde, med mange bevarte
kulturspor, og er ein viktig del av heilskapen til gardsmiljøet her.

Middels

20 – Hodnesdal

På Hodnesdal er det ingen bevarte førhistoriske kulturminne, men det skal
tidlegare ha stått ein bautastein på garden. Tidsdjupna på garden er såleis
truleg like stor som for grannegardane.

Dei eldste registrerte gardsbygningane på Hodnesdal er frå 1800 talet, men
det er ikkje usannsynleg at delar av bygningane kan vere eldre enn dette.
Det er få nyare tids bustader eller andre bygningar på garden, og den gamle
tunstrukturen er godt bevart.

Kulturlandskapet er velhalde, og her finst bevart mange forskjellige
kulturspor.

Middels

21 – Haukås

Kulturmiljøet på Haukås er lite, og består av tunområda til bruk nr. 1 og 2, og
den tilhøyrande innmarka.

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden, så mykje tyder på at
tidsdjupna her ikkje er særskilt stor. Dei registrerte gardsbygningane er
truleg frå byrjinga av 1800 talet, kanskje til og med eldre enn dette også, og
er altså ein del eldre enn tilsvarande bygningar på dei andre gardane i
området. Utifrå skiftekartet frå 1871 kan ein sjå at den opphavlege

Middels
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gardsstrukturen framleis er bevart på Haukås, noko som kan forklare at her
enno finst bygningar frå tida før utskiftinga.

Innmarka på garden er lita, men kulturlandskapet her er både velhalde og
inneheld fleire bevarte kulturspor.

22 – Hjelmås

På Hjelmås er det gjort fleire funn frå førhistorisk tid, noko som syner at
kulturmiljøet her har stor tidsdjupne. Oppe på toppen av Hjelmåsen finst det
fleire moglege gravhaugar, som kan vere med på å understreke betydinga til
området i førhistorisk tid.

Gardsbygningane er som elles i planområdet, med ein del bevarte bygningar
frå midten og slutten av 1800 talet, ein del frå byrjinga av 1900 talet, i tillegg
til bygningar frå nyare tid.

Kulturlandskapet på garden, spesielt oppe på Hjelmåsen, er særskilt godt
bevart, og er blant det som har vore viktigast for verdisettinga av
delområdet.

Stor

23 – Hjelmås
forsamlingshus

Forsamlingshus. Bygningen har verdi lokalt for Hjelmås og Vassbygda som
samlingsstad, men har avgrensa verdi som kulturminne. Noko

24 – Fyllingen utmark

Innanfor delområdet er det funna ein stor mengd gjenstandar frå steinalder,
i hovudsak steinøksar. Her er ikkje påvist nokon buplassar eller andre
automatisk freda lokalitetar, men funna indikerer at her må finnast slike.
Tidsdjupna til området er stor.

Området er for det meste utmark, men med einskilde område med
beitemark. Her er få kulturspor.

Noko

25 – Fyllingsnes vest

På Fyllingsnes er det gjort arkeologiske funn som viser at det var
menneskeleg aktivitet her så langt attende i tid som i steinalder. Tidsdjupna
til kulturmiljøet er stor.

Frå etterreformatorisk tid, er det kulturminne i form av eldre bustadhus og
andre gardsrelaterte bygningar ein finn her på Fyllingsnes. Dei eldste
registrerte av desse er frå tida like før og ikring utskiftinga i 1891.

Kulturlandskapet i delområdet er ope og velhalde, og inneheld vanlege
kulturminne, som steingardar og bakkemurar.

Middels

26 – Fyllingsnes aust

Innanfor delområdet er det gjort funn av busetnadsspor frå steinalder og
bronsealder, men her er ingen sikre spor frå seinare deler av
førreformatorisk tid. Tidsdjupna til kulturmiljøet er stor.

Denne delen av Fyllingsnes består i hovudsak av utmarka på garden, men her
er ein del bevarte spor etter tidlegare tiders gardsdrift, som steingardar og
andre murar, utløer, og så bortetter.

Noko

27 – Eikanger

På Eikanger er det ikkje bevart førhistoriske kulturminne, men av di vi har
kunnskap om at dette frå lang tid attende har vore ein viktig gard i området,
som mellom anna var sentrum for Eikanger skipreide, veit vi at her må ha
vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid. Tidsdjupna til kulturmiljøet er
difor stor.

Her er bevart fleire eldre gardshus, fleire av dei frå tida ikring utskiftinga.
Tunstrukturen frå tida før utskiftinga er delvis intakt, især på Nedre Eikanger.

Sjølv om det har komme til ein del nyare bygningar på dei to Eikanger
gardane, så er delområdet framleis primært eit gardsmiljø, med store
område bevart kulturlandskap.

Middels

28 – Vika
Delområdet inneheld ein husmannsplass med ståande bygningar, og
velbevart kulturlandskap. Husmannsplassen er eit viktig kulturmiljø, både
lokalt og regionalt, og er særskilt nemnt i kulturminneplanen for Lindås

Middels
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kommune og i kommuneplanens arealdel for Lindås. Kulturmiljøet er ikkje
freda, og ligg ikkje i omsynssone i kommuneplanen.

29 – Vassel

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne frå Vassel, men garden er
nemnt i skriftlege kjelder så langt attende som mellomalder, så tidsdjupna til
delområdet er stor.

Garden er relativt liten, med få gardsbruk, men her er likevel bevart fleire
eldre bygningar frå tida ikring utskiftinga i 1886, saman med ein del
bygningar frå byrjinga av 1900 talet. Saman med eit velhalde kulturlandskap,
utgjer dette eit både lokalt og regionalt viktig gardsmiljø.

Middels

30 – Vassel skulehus
Delområdet består av Vassel skulehus, skuleplassen og utedo. Kulturmiljøet
er eit viktig og velbevart døme på den eldste distriktsskula, slik ho såg ut på
1800 og byrjinga av 1900 talet, og har både lokal og regional verdi.

Middels

31 – Bjørndal

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne på Bjørndal. Garden er
relativt ung, og er fyrste gong nemnt i skriftlege kjelder i 1519.

Bjørndal er ein liten gard, med få gardsbruk. Her er bevart enkelte eldre
bygningar frå 1800 talet og frå byrjinga av 1900 talet. I tillegg er her eit
velhalde kulturlandskap.

Noko

32 – Eiknes

Frå (Ytre) Eiknes er det kjent fleire arkeologiske kulturminne, og det er
framleis bevart ein førhistorisk gravhaug her. Tidsdjupna til garden er særs
stor.

Til saman utgjer dei to Eiknes gardane eit stort geografisk område, og her er
bevart fleire eldre gardsbygningar. Dei fleste av desse er frå åra 1850 80,
medan somme er frå byrjinga av 1900 talet.

Som nemnd, er deler av kulturlandskapet på Eiknes bygd ned, og er i dag
bustadområde. Men her er framleis bevart deler av den gamle innmarka,
saman med forskjellige kulturspor.

Middels

33 – Totland

Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne frå garden, er det på
bakgrunn av gardsnamnet sannsynleg at Totland vart tatt opp allereie ein
gong i løpet av jernalder. Tidsdjupna her vil i så fall vere stor.

Garden er liten, med berre tre gardsbruk. På alle bruka er det bevart eldre
gardsbygningar, med dei eldste datert til 1800 talet. Kulturlandskapet her er
særs velhalde, og ein viktig del av kulturmiljøet.

Middels

34 – Askvik

Askvik er ein relativt ung gard, og det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne
herifrå. Den eldste dokumenterte busettinga her, er frå byrjinga av 1500
talet. Tidsdjupna til kulturmiljøet er difor relativt stor.

Garden er liten, med få gardsbruk og eit tilsvarande lite innmarksområde.
Somme av dei bevarte gardsbygningane er frå byrjinga av 1800 talet, noko
som er gamalt for denne typen bygningar innanfor planområdet.
Kulturlandskapet på garden er velhalde.

Noko

35 – Ostereidet

Frå Eide er det kjent førhistoriske kulturminne, og her er enno bevart ein
førhistorisk gravhaug. Garden har difor truleg hatt busetnad langt attende i
tid, og tidsdjupna er stor.

Garden er stor, og her er bevart mange eldre gardshus. Den eldste kjente
bygningen her har ein tømmerkjerne kor årstalet 1571 er innrissa. Saman
med det velhalde kulturlandskapet, gjer den store mengda bevarte
gardsbygningar av relativt høg alder at dette er eit viktig lokalt og regionalt
kulturmiljø.

Middels
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36 – Eidatræet

Delområde 34 er ein del av garden Eide (Ostereidet), og mykje av det same
som er skrive om denne garden, gjeld for Eidatræet også. Sjølv om det ikkje
er bevart førhistoriske kulturminne her, så syner eit funn av ein beltestein
frå eldre jernalder at tidsdjupna er stor.

Her er bevart nokon eldre gardsbygningar frå slutten av 1800 talet og
byrjinga av 1900 talet, men talet på desse er lågt.

Kulturlandskapet er kupert og av avgrensa storleik. Her finst ein del
steingardar og liknande.

Noko

37 – Bjørsvik

Bjørsvik er ein av dei gamle industristadene på Vestlandet, som vaks fram
som følgje av tilgang på vasskraft. I tillegg var her både god hamn og kort veg
til Bergen. Her vart tidleg etablert eit sagbruk i Bjørsvik, men seinare kom
her òg ei mølle. Denne vart seinare erstatta av ein hermetikkfabrikk. I
Bjørsvik er både den gamle fabrikkbygningen bevart, saman med krambua
og fleire av dei gamle arbeidarbustadane.

Stor

38 – Storbotnen
Storbotnen er eit lite gardsmiljø, beståande av eit einskild gardstun, med
eldre gardsbygningar og den tilhøyrande innmarka. Her er steingardar og
andre oppmuringer, i tillegg til ein jordkjellar.

Noko
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Figur 5 3. Verdikart for fagtema kulturarv (Ill.: Norconsult).
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6 Vegalternativ – Påverknad og konsekvens

6.1 Innleiing
Påverknad er eit uttrykk for dei endringane som det alternative tiltaket vil medføre på dei einskilde
delområda. Vurderingar av påverknad vert relatert til den ferdig etablerte situasjonen, og det er berre område
som vert varig påverke som vert vurdert.

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadane vert lagt til grunn ved vurdering av påverknad. Dette gjeld òg
avlasta veg og deponiområde.

Figur 6 1. Kriteria for vurdering av påverknad for fagtema kulturarv.

6.2 Alternativ Flatøy (F alternativ)
I planprogrammet for KDP E39 Flatøy – Eikefet er det konkludert med at alternativ F3 med fullt kryss som i
dag sør på Flatøy skal utgreiast som del av arbeidet med kommunedelplanen. I tillegg til kryssa skal det på
Flatøy vere eit parallelt gjennomgåande lokalvegsystem som skal fange opp delar av nærtrafikken mellom
Frekhaug, Flatøy og Knarvik.

Ny E39 med tilhøyrande kryss, i tillegg til ny Hagelsundbru, vil verte liggjande tett inntil og nord for dagens veg
og bru.
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Figur 6 2. Alternativ F3 sett i høve til verdikartet for fagtema kulturarv.

Figur 6 3. 3D visualisering av alternativ F3 gjennom delområde 1 – Flatøy. Sett mot N.
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6.2.1 Alternativ F3

Delområde 1 – Flatøy

Dagens E39 kryssar delområdet heilt i sør, og følgjer vestsida av dette nordover fram til eit område om lag like
aust for Skjenhøyen. Alternativ F3 vil for ein stor grad følgje eksisterande E39, men vil medføre større
utvidingar og inngrep i omgjevnadane attmed denne.

Delområde 1 vil få dei største inngrepa i søraust, kor det vil komme nytt kryss i tillegg til utvida veg. Ny E39 og
sørleg kryssområde vil komme tett innpå Flatøy, bruk nr. 1, og vil medføre at driftsbygningen på bruket må
rivast. Alderen til denne bygningen er uviss, men er truleg ikkje særskilt gammal. I det same området låg det
tidlegare fleire automatisk freda steinalderbuplassar, men desse vart grave ut og fjerna i samband med
bygginga av eksisterande E39. Alternativ F3 vil medføre ytterlegare og større oppsplitting av kulturmiljøet og
større barriereverknad mellom bruka på garden.

I tillegg vil alternativ F3 òg føre til auka grad av negativ visuell påverknad av kulturminne og kulturmiljø på
Flatøy, men då dagens E39 allereie går her, i tillegg til at områda ikring delområde 1 er mykje nedbygd, vert
den visuelle påverknaden vurdert å vere låg.

Det vert på bakgrunn av dette vurdert at alternativ F3 totalt sett vil medføre at kulturminneverdien til
Delområde 1 – Flatøy vil verte noko forringa.

Figur 6 4. Utsnitt av delområde. Eldre bygningar er vist med raud farge. SEFRAK registrerte bygningar er markert med farga
trianglar. Andre kulturminne er vist med grøn farge.
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Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri

Delområdet ligg søraust på Flatøy, attmed vestsida av Hagelsundet. Alternativ F3 vil ikkje råke delområdet
direkte, men ny Hagelsundbru vil medføre ein viss grad av auka visuell skjemming av kulturmiljøet. For
militærhistoriske anlegg som dette er siktlinjer viktige, men då eksisterande Hagelsundbru allereie ligg i det
same området, i tillegg til at det er ein relativt stor avstand mellom kulturminne og ny bru (400 500 meter),
vert graden av negativ påverknad vurdert å vere låg.

Det er vurdert at alternativ F3 vil medføre ei ubetydeleg endring for Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri.

Tabell 6 1. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ F3.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ F3

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

1 – Flatøy Middels Noko forringa
Råker berre delar av delområdet.
Nærføring til bruk nr. 1, kor
driftsbygningen må rivast.

3 – Flatøy
bestrykingsbatteri Middels Ubetydeleg

endring

Delområdet vil ikkje verte direkte
påverka av alternativet, men vil få
auka visuell påverknad.

0

Samla konsekvens Noko negativ
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6.3 Alternativ i vest (V alternativ)
V alternativa strekk seg frå Knarvik området i vest og austover til Haukås. Desse alternativa byggjer på to
hovudprinsipp. Det fyrste av desse medfører at ny vegline vil gå direkte frå Knarvik til Haukås, med forskjellige
løysingar for påkopling av lokalt vegnett. Mykje av ny E39 vil med desse alternativa verte liggjande i tunnel.
Dette er alternativa V3, V4, V100 og K6 3. Det andre hovudprinsippet inneberer at E39 vert ført nordover frå
Knarvik, via Isdal og Åse, for så å gå i tunnel i rett line mot Haukås. Dette er alternativa V7c, V101, V8 og V102.
Alternativa V7c og V101 vil i tillegg ha vestgåande veg (for det meste i) tunnel til Alversund.

Figur 6 5. V alternativa sett i høve til verdikartet for fagtema kulturarv.
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6.3.1 Alternativ V3

Alternativ V3 medfører at E39 vil verte lagt i tunnel under Knarvik. Det vil verte halvt kryss med av og
påkøyring mot E39 ved Knarvik vest og Gjervik, deretter tunnel direkte frå Gjervik til Haukås.

Figur 6 6. Alternativ V3.

Delområde 4 – Hagelsund

Ny firefelts Hagelsundbru vil verte liggjande på nordsida av dagens bru, som i framtida vil verte nytta for lokal
trafikk.

Den nye brua og ny E39 vil krysse den nordlege delen av delområde 4. Her er det bevart to automatisk freda
steinalderbuplassar (Askeladden ID 97668), som vil verte direkte råka av tiltaket. Truleg vil ikkje desse
kulturminna kunne bevarast, og vil difor måtte gravast ut og fjernast. Sjølv om delområdet allereie er påverka
av dagens bru og veg, vil det bli ytterlegare splitta opp og få ein større grad av negativ visuell påverknad av
den nye brua/vegen.

Det vert på bakgrunn av dette, vurdert at Delområde 4 – Hagelsund vil verte forringa av ny Hagelsundbru og
tilhøyrande veg.
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Figur 6 7. Ny Hagelsundbru + Alternativ V3 sett i høve til Delområde 4 – Hagelsund. Arkeologiske kulturminne vist med oransje
(to av dei er grave ut og fjerna).

Delområde 13 – Gjervikbygda

I alternativ V3 vil ny E39 gå i tunnel frå Knarvik, og komme ut på vestsida av garden Gjervik. Gjennom Gjervik
vil E39 gå i dagen, med ei kryssing av daldraget som går opp frå sjøen ved Gjervika, på bru søraust for dagens
bru. Herifrå vil vegen gå vidare over dagens E39 fram til ny tunnel noko nordaust for Eikhøyen, i eit område
nedanfor gamlevegen (Sjosidevegen) (gnr. 189/1).

Gjennom Gjervik vil alternativ V3 for det meste verte liggjande utanfor delområde 13, men vil komme inn i
dette i området nordaust for Eikhøyen og fram til tunnelportal. Ein mindre del av delområdet vil verte
øydelagt her. I tillegg vil ny bru over dalen frå Gjervika medføre ei ytterlegare visuell skjemming av delområdet
(sjølv om brua i seg sjølv vil verte liggjande like utanfor delområdet).

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V3 gjennom Delområde 13 – Gjervikbygda vil medføre at
dette vert noko forringa.
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Figur 6 8. Alternativ V3 sett i høve til delområde 13 og 14. Eldre bygningar, arkeologiske kulturminne, andre kulturminne og
steingardar er vist.

Delområde 14 – Gjervik

I alternativ V3 vil ny E39 gå i dagen frå like nord nordaust for bustadområdet Oteråsen, austover over
innmarksområda sør for dagens E39, og fram til tunet på Ytre Gjervik, bruk nr. 1. Herifrå vil E39 gå i ny bru
over daldraget frå Gjervika og fram til Eikhøyen i nordaust.

Alternativ V3 med daglinje gjennom Gjervik, og med tilhøyrande lokalvegskryss, vil øydeleggje tunet på Ytre
Gjervik, bruk nr. 1, i tillegg til innmarka vest for tunet, kor det mellom anna ligg restar av eit steinhus. Også
området frå Eikhøyen og vidare nordaustover til ny tunnelportal vil verte øydelagt, men her er det ikkje kjent
kulturminne frå før. Ny bru over daldraget frå Gjervika vil verte eit nytt framandelement i kulturmiljøet, og
ytterlegare kutte siktlinjer frå sentrale delar av garden, og søraustover mot fjorden.

Alternativ V3 råker heile den nedste delen av delområdet, og vil her medføre tap av kulturminne. Det vert
vurdert at alternativet vil medføre at Delområde 14 – Gjervik vil verte forringa.
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Figur 6 9. 3D visualisering av alternativ V3 gjennom Gjervik (delområda 13 og 14). Sett mot V.

Delområde 15 – Grøttveit

Alternativ V3 vil gå i tunnel under Grøttveit, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg, med
den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V3 vil føre til ei forbetring for Delområde 15 – Grøttveit.

Delområde 16 – Nepstad

Alternativ V3 vil gå i tunnel under Nepstad, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg, med
den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V3 vil føre til ei forbetring for Delområde 16 – Nepstad.
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Delområde 17 – Munndal

Alternativ V3 vil gå i tunnel frå Gjervik til Haukås, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg,
med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V3 vil føre til ei forbetring for Delområde 17 – Munndal.

Delområde 19 – Leknes

Alternativ V3 vil gå i tunnel frå Gjervik til Haukås, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg,
med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V3 vil føre til ei forbetring for Delområde 19 – Leknes.

Tabell 6 2. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V3.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V3

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Noko forringa

Berre ein mindre del av delområdet vil
verte direkte råka, men ein vil i tillegg
få ein negativ visuell påverknad ved
kryssinga av daldraget opp frå
Gjervika.
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14 – Gjervik Middels Forringa
Alternativet råker heile den nedste
delen av delområdet, og vil medføre
tap av kulturminne.

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ

6.3.2 Alternativ V4

Alternativ V4 medfører at ny E39 vil verte lagt i tunnel under Knarvik. I tillegg vil alternativet ha halvt kryss
med av og påkøyring mot E39 ved Knarvik vest, og tilsvarande ramper frå Gjervik mot E39 i tunnel. Ny E39 vil
gå i tunnel mellom Knarvik vest og Haukås.

Figur 6 10. Alternativ V4.
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Påverknad og konsekvens for delområda på strekningen mellom Knarvik og Haukås vil vere den same som for
alternativ V3 for dei aller fleste av delområda, og det vert vist til kapittel 6.3.1 for ei vurdering av desse.
Hovudskilnaden mellom alternativa V3 og V4, er dagsone + bru i Gjervik for alternativ V3, og påkoplingsveg til
ny E39 i tunnel for lokalveg i Gjervik for alternativ V4. Berre delområda 13 og 14 vil få forskjell i påverknad på
grunn av desse skilnadane, og vil verte diskutert nedanfor.

Delområde 13 – Gjervikbygda

Ny rundkøyring på dagens E39 med påkoplingsarmar til ny E39 vil verte liggjande attmed og i det litle
industriområdet på vestsida av Gjervik (BKB 3 i gjeldande kommuneplan), og vil såleis i hovudsak verte
liggjande utanfor delområde 13. Tunnelportal vil verte liggjande på grensa til delområdet / omsynssona.

Det er vurdert at alternativ V4 vil medføre ei ubetydeleg endring for delområde 13.

Figur 6 11. Alternativ V4 sett i høve til delområde 13 og 14. Eldre bygningar, arkeologiske kulturminne, andre kulturminne og
steingardar er vist.
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Figur 6 12. 3D visualisering av alternativ V4 i Gjervik (delområde 13 og 14). Mot N.

Delområde 14 – Gjervik

Ny rundkøyring på dagens E39 med påkoplingsarmar til ny E39 vil verte liggjande attmed og i det litle
«industriområdet» på vestsida av Gjervik (BKB 3 i gjeldande kommuneplan), og vil såleis i hovudsak verte
liggjande utanfor delområde 14. Påkoplingsarmar til ny E39 vil øydeleggje ein steingard og ein mindre del av
innmarka på Gjervik, men delar av dette området er allereie regulert til kombinert føremål «bebyggelse og
anlegg» i kommuneplanen.

På bakgrunn av dette er det vurdert at alternativ V4 vil medføre ei ubetydeleg endring for delområde 14.

Tabell 6 3. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V4.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V4

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
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medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Ubetydeleg
endring

Berre ein mindre del i ytterkanten av
delområdet vil verte råka. 0

14 – Gjervik Middels Ubetydeleg
endring

Alternativet råker heile den nedste
delen av delområdet, og vil medføre
tap av kulturminne.

0

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ

6.3.3 Alternativ V100

Alternativ V100 har kryss i Knarvik, og vil elles gå i tunnel fram til Haukåsvatnet. Berre delområde 4 vil bli råka
av ny veg og ny bru, medan det vil verte positiv konsekvens for alle delområda som ligg langs dagens E39, og
kor trafikken vil verte redusert etter at ny E39 utanom området opnar.

Sjå kapittel 6.3.1 for vurdering av påverknad for delområde 4 – Hagelsund. For påverknadsvurdering for
delområda 15 – 19 vert det òg vist til kapittel 6.3.1.

Delområde 13 – Gjervikbygda

Alternativ V100 vil gå i tunnel frå Knarvik til Haukås, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg,
med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V100 vil føre til ei forbetring for Delområde 17 – Munndal.

Delområde 14 – Gjervik

Alternativ V100 vil gå i tunnel frå Knarvik til Haukås, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til lokalveg,
med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V100 vil føre til ei forbetring for Delområde 14 – Gjervik.
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Figur 6 13. Alternativ V100.

Tabell 6 4. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V100.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V100

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

84 AV 269 
19.11.2021 

   

 

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ

Figur 6 14. Alternativ K6 3.

6.3.4 Alternativ K6 3

Alternativ K6 3 har fullt kryss i Knarvik vest, og koplar E39 og fv. 57 / fv. 565 med fullt kryss i fjell. Som V100, vil
dette alternativet berre råke delområde 4 – Hagelsund, medan det vil verte positiv konsekvens for alle dei
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delområda som ligg langs dagens E39, og kor trafikken vil verte redusert etter at ny E39 utanom området
opnar.

Sjå kapittel 6.3.1 for vurdering av påverknad for delområde 4 – Hagelsund. Påverknaden for delområda 13 og
14 er den same som for alternativ V100, og det vert vist til vurderinga i kap. 6.3.3 ovanfor. For påverknads
vurdering for delområda 15 – 19 vert det vist til kapittel 6.3.1.

Tabell 6 5. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ K6 3.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ K6 3

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ

6.3.5 Alternativ V7c

Alternativ V7c er likt dei andre vestlege alternativa fram til Knarvik, kor det vil verte påkoplingskryss til
lokalveg. Frå krysset vil ny E39 gå i lang tunnel til Isdal, og komme ut sør for Isdalsvatnet. E39 vil deretter gå
nordover i daglinje (i same trase som dagens fv. 57), fram til nytt kryssområde nord for Vardhøyen og
Isdalstunet. E39 vil gå vidare nordaustover til Åse, og derifrå i tunnel fram til Haukås/Haukåsvatnet. Frå krysset
nord for Isdalstunet vil ein få ny veg i tunnel fram til Alversund. Berre alternativa V7c og V101 vil inkludere
denne koplinga mot fv. 565 og Alversund.

For delområde 4 er påverknad og konsekvens likt for alle dei vestlege alternativa (sjå kap. 6.3.1 – Alternativ V3
for ei skildring av dette). For delområda 13 og 14 vil påverknad og konsekvens vere likt som for alternativa
V100 og K6 3 (sjå kap. 6.3.3 for ei skildring av desse), medan påverknad og konsekvens for delområda 15 – 19
vil vere likt som for alternativa V3, V4, V100 og K6 3 (sjå kap. 6.3.1 for ei skildring av desse).
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Figur 6 15. Alternativ V7c.

Figur 6 16. 3D visualisering av alternativ V7c gjennom Isdal (delområde 5 og 6). Sett mot N.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

87 AV 269 
19.11.2021 

   

 

Figur 6 17. Alternativ V7c sett i høve til delområde 5 og 6. Eldre bygningar, kulturminne registrert i Askeladden, andre
kulturminne og steingardar er vist. Den Trondhjemske postvei er indikert med stipla svart linje.
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Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

Alternativ V7c vil komme ut av tunnel på Isdal, om lag midt mellom dagens rundkøyring på fv. 57 og sørenden
av Isdalsvatnet. Deretter vil vegen følgje same trase som fv. 57 nordover til eit nytt kryssområde nord for Isdal.

Den Trondhjemske postvei, som er eit statleg listeført kulturminne, gjekk frå Isdalstø og nordover i mykje den
same traseen som dagens fv. 57 fram til Isdal, kor postvegen svinga innom garden, som i si tid var postgard.

Deretter gjekk postvegen nordover i meir eller mindre same trase som fv. 57 fram til Espeland i nord.
Postvegen vidare nord for Espeland vil ikkje verte diskutert her.

Mykje av den opphavlege postvegen på den nemnde strekninga er i dag øydelagt av dagens fv. 57, men ei
strekning av postvegen sør for Isdalsvatnet, og vest for dagens E39 er truleg bevart (på gnr. 185/260 og /20).
Dessutan er det bevart ei strekning på om lag 1 km gjennom Isdalsgarden, i tillegg til ein mindre parsell nord
for Isdal og vest for fv. 57 (på gnr. 185/3 og 185/3). Heile veglina til postvegen ligg inne som omsynssone i
kommuneplanen, og som kulturminne i databasen Askeladden.

Alternativ V7c, med tilhøyrande kryss og tilkoplingsvegar, vil råke delområdet både sør for Isdalsvatnet og
nord for Isdalsgarden, og fleire stader vil òg delar av den eksisterande og bevarte delen av postvegen verte
øydelagt. Dette gjeld både i eit område frå sørvestsida av Isdalsvatnet, kor vegen tar av til Isdalstunet, og
nordover til vegen svingar austover og vekk frå fv. 57, og i eit område nord for tunområdet på Isdal.
Det er på bakgrunn av dette vurdert at alternativ V7c vil medføre at delar av Delområde 5 – Den
Trondhjemske postvei vil verte sterkt forringa.

Delområde 6 – Isdal

Ny E39 vil komme ut av tunnel på Isdal, om lag midt mellom dagens rundkøyring på fv. 57 og sørenden av
Isdalsvatnet. Deretter vil ny E39 følgje same trase som fv. 57 nordover til eit nytt kryssområde nord for Isdal.

Isdalsgarden og den kringliggjande innmarka er eit særs viktig kulturmiljø, som både ligg inne som
kulturminneområde i Askeladden og som omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og
kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for Alver. Heile vestsida av området, frå nord til sør, vil verte direkte
råka av alternativ V7c. Tunet på bruk nr. 1, med SEFRAK registrert våningshus, vil verte øydelagt. Elles vil ny
E39 gjennom Isdal verte særs skjemmande på kulturmiljøet og dei viktige kulturminna som finst her. I denne
samanheng må det især nemnast nærføring til ein automatisk freda gravhaug (Kolhøgjen) sørvest for
Isdalstunet (Askeladden ID 97663), og nærføring til to automatisk freda gravrøyser på Vardhøyen nord for
tunområdet på Isdal (Askeladden ID 249744 og 249752).

Utifrå dette vert det vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 6 – Isdal vil verte sterkt forringa (og
delvis øydelagt).



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

89 AV 269 
19.11.2021 

   

 

Figur 6 18. Alternativ V7c sett i forhold til delområda 7 – Isdal utmark og 8 – Åse. Eldre bygningar, andre kulturminne og
steingardar er vist. Alternativa V8, V101 og V102 vil krysse dette området på same måte.

Delområde 7 – Isdal utmark

Frå kryssområdet nord for Isdal, vil ny E39 gå i dagen nord og nordaustover, for deretter å krysse Langavatnet,
som utgjer grense mellom Isdal og Åse.

Vestsida av Langavatnet er del av utmarka til Isdal. Her finst det fleire såkalla utmarksminne, som steingard og
oppmura steinhus. Alternativ V7c vil gå tvers igjennom delområdet, og for det meste øydeleggje dette.

Det er vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 7 – Isdal utmark vil verte sterkt forringa / øydelagt.
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Figur 6 19. 3D visualisering av alternativ V7c gjennom delområda 7 og 8. Mot NV.

Delområde 8 – Åse

Etter at ny E39 har kryssa Langavatnet inn til Åse, vil vegen gå i tunnel under åsen på austsida av vatnet,
deretter i kort dagstrekning over delar av innmarka på Nordre Åse (gnr. 186/2), for så å gå vidare i tunnel
nordaustover til Haukås/Haukåsvatnet.

Ny E39 og den vestlegaste av tunnelportalane på Åse vil råke eit område kor det moglegvis kan vere ein
førhistorisk buplass (her har vore gjort funn av trekol og brent stein). I tillegg vil delar av innmarka verte
direkte råka, samt at delar av kulturmiljøet splitta opp.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 8 – Åse vil verte forringa.
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Figur 6 20. Alternativ V7c sett i høve til delområda 9, 10, 11 og 12 i Alversund. Eldre bygningar, kulturminne registrert i
Askeladden, andre kulturminne og steingardar er vist.

Delområde 9 – Den Indre Farleia

Som nemnt ovanfor, vil alternativ V7c ha ein arm frå kryssområdet nord for Isdal, vestover til Alversund og
brua over til Radøy. Vegen vil gå vestover i tunnel frå krysset, under fjellet Tveitavarden, og komme ut i
utmarka til Øvre Tveiten. Her vil det verte veg i dag fram til høgda som Alver (og Tveiten) gard ligg på. Vidare
vestover vil vegen gå i tunnel fram til Alversund, og komme ut like sørvest for Alversund kyrkje. Herifrå er det
planlagt kryssing av Alversundet på ny bru (men dette er ikkje del av alternativ V7c).

Berre eit mindre område på Alver vil verte direkte råka av alternativ V7c, men er innanfor det nasjonalt viktige
kulturhistoriske landskapet Den Indre Farleia, så alle inngrep her vil verte å rekne som negative. I tillegg ligg
området innanfor omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og kulturmiljø i gjeldande
kommuneplan for Alver kommune (H570_1). Det må òg nemnast at i gjeldande kommuneplan for Alver er
området kor vestleg arm frå Isdal kjem ut avsett til vegføremål, men er pr. i dag ikkje regulert.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 9 – Den Indre Farleia vil
verte noko forringa.
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Figur 6 21. 3D visualisering av alternativ V7c (og V101) i Alversund. Sett mot NNV.

Delområde 10 – Alver

Som allereie nemnt, vil alternativ V7c ha ein arm frå kryssområdet nord for Isdal, vestover til Alversund og
brua over til Radøy. Vegen vil komme ut like sørvest for Alversund kyrkje (og like nord for bensinstasjonen).
Herifrå er det planlagt kryssing av Alversundet på ny bru (men dette er ikkje del av alternativ V7c).

Berre eit mindre område på Alver vil verte direkte råka av alternativ V7c. Armen frå Isdal vil komme ut på
Alver, bruk nr. 14, i området like nord for bensinstasjonen på staden. Planlagt tiltak vil ha negativ påverknad
på dette gardsbruket, og vil mellom anna føre til at ei SEFRAK registrert løe frå 1905 vil måtte rivast. Tiltaket
vil òg vere skjemmande for Alversund kyrkje, då det vil verte liggjande like nedanfor kyrkja, og mellom denne
og Alversundet.

Det er vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 10 – Alver vil verte noko forringa.
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Delområde 11 – Tveiten

Delområdet på Tveiten ligg like nord for Delområde 10 – Alver, og vil i liten grad verte påverka av alternativ
V7c, og då i så fall berre visuelt.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ V7c vil medføre ei ubetydeleg endring for Delområde 11 –
Tveiten.

Delområde 12 – Tveiten utmark

Arm vestover frå kryssområdet nord for Isdal til Alversund vil gå i daglinje gjennom delområde 12, som er del
av utmarka til Øvre Tveiten (gnr. 138).

Området er kupert, og består hovudsakleg av skog og myr. Her er einskilde kulturminne, som steingardar,
vegfar, steinbru og restar av kvernhus og andre bygningar. Ny veg gjennom utmarka her vil utgjere eit
framandelement og ein barriere i eit elles uforstyrra område. Somme av kulturminna her vil verte direkte råka
av tiltaket.

Det vert difor vurdert at alternativ V7c vil medføre at Delområde 12 – Tveiten utmark vil verte forringa.

Tabell 6 6. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V7c.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V7c

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

5 – Den
Trondhjemske
postvei

Stor Sterkt forringa

Statleg listeført kulturminne vil verte
direkte råka av alternativet fleire
stadar, og ei strekning av bevart del av
postvegen vil verte øydelagt.

6 – Isdal Svært stor Sterkt forringa

Særs viktig kulturmiljø vil verte direkte
råka. Tap av gardstun med eldre
bygningar. Nærføring til fleire
automatisk freda kulturminne.
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7 – Isdal utmark Noko Sterkt forringa
Alternativet vil gå tvers igjennom
delområdet, og meir eller mindre
øydeleggje dette.

8 – Åse Middels Forringa

Mogleg førhistorisk kulturminne og
delar av kulturlandskapet vil verte
øydelagt. Oppsplitting av
kulturmiljøet.

9 – Den Indre Farleia Svært stor Noko forringa

Alternativet råker ein mindre del av
området, men vil føre til tap av eit
registrert kulturminne. Det vil også
verte nærføring til Alversund kyrkje.

10 – Alver Stor Noko forringa
Alternativet vil råke eit eldre
gardsbruk på Alver, og vil ha negativ
visuell påverknad på Alversund kyrkje.

11 – Tveiten Stor Ubetydeleg
endring

Delområdet vil berre kunne få ein
mindre visuell påverknad. 0

12 – Tveiten utmark Noko Forringa

Delområdet vert splitta opp av ny veg,
som vil utgjere ein ny barriere i
landskapet her. Somme steingardar vil
verte øydelagt.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Svært stor negativ

6.3.6 Alternativ V101

Alternativ V101 er ein variant av alternativ V7c, kor ny E39 er tenkt å gå i tunnel vest for Isdal, i staden for i
daglinje forbi garden. Nedanfor vil berre påverknad og konsekvens for Delområde 5 – Den Trondhjemske
postvei og Delområde 6 – Isdal verte diskutert, då dette er dei einaste delområda kor det vil vere skilnad
mellom alternativ V7c og V101. Det vert vist til kap. 6.3.5 for vurderingar av dei andre delområda.
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Figur 6 22. Alternativ V101.

Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

I alternativ V101 vil ny E39 frå Knarvik komme ut av tunnel på Isdal, om lag midt mellom dagens rundkøyring
på fv. 57 og sørenden av Isdalsvatnet, krysse dalen i kort dagstrekning, for så å gå i tunnel under fjellet
Tveitavarden, og komme ut att nord for Isdal. Som for alternativ V7c, vil det verte eit kryssområde nord for
Isdal, med mellom anna ein arm vestover til Alversund. Til skilnad frå V7c, vil kryssområdet for V101 verte
liggjande lenger mot nord, og såleis komme noko lenger bort ifrå Isdalsgarden.

Den Trondhjemske postvei, som er eit statleg listeført kulturminne, gjekk frå Isdalstø og nordover i mykje den
same traseen som dagens fv. 57 fram til Isdal, kor postvegen svinga innom garden, som i si tid var postgard.
Deretter gjekk postvegen nordover i meir eller mindre same trase som fv. 57 fram til Espeland i nord.
Postvegen vidare nord for Espeland vil ikkje verte diskutert her.

Mykje av den opphavlege postvegen på den nemnde strekninga er i dag øydelagt av dagens fv. 57, men ei
strekning av postvegen sør for Isdalsvatnet, og vest for dagens E39 er truleg bevart (på gnr. 185/260 og /20).
Dessutan er det bevart ei strekning på om lag 1 km gjennom Isdalsgarden, i tillegg til ein mindre parsell nord
for Isdal og vest for fv. 57 (på gnr. 185/3 og 185/3). Heile veglina til postvegen ligg inne som omsynssone i
kommuneplanen, og som kulturminne i databasen Askeladden.
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Alternativ V101, med tilhøyrande kryss og tilkoplingsvegar, vil råke den Trondhjemske postvei både sør for
Isdalsvatnet og nord for Isdalsgarden. I sør vil ny E39 krysse traséen til postvegen, og her råke ein del av den
bevarte postvegen som ligg vest for dagens E39. I nord vil både ny E39 og kryssområdet råke postvegen.

Med omsyn til at den Trondhjemske postveg vil verte direkte råka både sør og nord for Isdal, vert det vurdert
at alternativ V101 vil medføre at delområde 5 vil verte forringa.

Figur 6 23. Alternativ V101 med tilhøyrande kryssområde nord for Delområde 6 – Isdal.

Delområde 6 – Isdal

Som nemnt ovanfor, vil alternativ V101 ha ny E39 i tunnel frå Knarvik. Denne vil komme ut på Isdal, om lag
midt mellom dagens rundkøyring på fv. 57 og sørenden av Isdalsvatnet, krysse dalen i kort dagstrekning, for så
å gå i tunnel under fjellet Tveitavarden, og komme ut att nord for Isdal. Som for alternativ V7c, vil det verte eit
kryssområde på nordsida av Isdal, med mellom anna ein arm vestover til Alversund. Til skilnad frå V7c, vil
kryssområdet for V101 verte liggjande lenger mot nord, og såleis komme noko lenger bort ifrå kulturmiljøet på
Isdal.
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Isdalsgarden og den kringliggjande innmarka er eit særs viktig kulturmiljø, som både ligg inne som
kulturminneområde i Askeladden og som omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og
kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for Alver. Alternativ V101 vil råke den nordlegaste ytterkanten til
delområde 6, kor det vil komme nytt kryssområde, med tilhøyrande påkoplingsarmar til eksisterande
lokalvegnett og til ny veg til Alversund. Ingen kjente kulturminne vil verte øydelagt, men ein del av
kulturlandskapet i den nordlege delen av kulturmiljøet vil gå tapt.

Med omsyn til dette, vert det vurdert at alternativ V101 vil medføre at delområde 6 – Isdal vert noko forringa.

Tabell 6 7. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V101.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V101

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

5 – Den
Trondhjemske
postvei

Stor Forringa
Postvegen nordover gjennom Isdal vil
verte brote to stadar, og bevart del av
postvegen vil verte råka.

6 – Isdal Svært stor Noko forringa
Ny E39 vil berre råke delområdet heilt
i nord, kor ein del av kulturlandskapet
her vil verte øydelagt.

7 – Isdal utmark Noko Sterkt forringa
Alternativet vil gå tvers igjennom
delområdet, og meir eller mindre
øydeleggje dette.

8 – Åse Middels Forringa

Mogleg førhistorisk kulturminne og
delar av kulturlandskapet vil verte
øydelagt. Oppsplitting av
kulturmiljøet.

9 – Den Indre Farleia Svært stor Noko forringa

Alternativet råker ein mindre del av
området, men vil føre til tap av eit
registrert kulturminne. Det vil også
verte nærføring til Alversund kyrkje.

10 – Alver Stor Noko forringa
Alternativet vil råke eit eldre
gardsbruk på Alver, og vil ha negativ
visuell påverknad på Alversund kyrkje.

11 – Tveiten Stor Ubetydeleg
endring

Delområdet vil berre kunne få ein
mindre visuell påverknad. 0

12 – Tveiten utmark Noko Forringa Delområdet vert splitta opp av ny veg,
som vil utgjere ein ny barriere i
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landskapet her. Somme steingardar vil
verte øydelagt.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Stor negativ

6.3.7 Alternativ V8

Fram til Knarvik er alternativ V8 likt dei andre vestlege alternativa, kor det vil verte påkoplingskryss til lokalveg.
Frå krysset i Knarvik vil alternativ V8 gå i lang tunnel til Isdal, og komme ut sør for Isdalsvatnet. Her vil det
komme nytt kryss, for påkopling vestover mot fv. 565 og Radøy. E39 vil deretter gå nordover i daglinje (i same
trase som dagens fv. 57), fram til nytt kryssområde nord for Vardhøyen og Isdalstunet. I dette området vil fv.
57 verte påkopla ny E39. Herifrå vil alternativ V8 gå vidare nordaustover til Åse, og derifrå i tunnel fram til
Haukås/Haukåsvatnet.

For delområde 4 er påverknad og konsekvens likt for alle dei vestlege alternativa (sjå kap. 6.3.1 – Alternativ V3
for ei skildring av dette). For delområda 13 og 14 vil påverknad og konsekvens vere likt som for alternativa
V100 og K6 3 (sjå kap. 6.3.3 for ei skildring av desse), medan påverknad og konsekvens for delområda 15 – 19
vil vere likt som for alternativa V3, V4, V100 og K6 3 (sjå kap. 6.3.1 for ei skildring av desse).

Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

Ny E39 vil komme ut av tunnel sør for Isdal, like attmed dagens rundkøyring på fv. 57. Her vil det verte nytt
kryssområde. Herifrå vil vegen følgje same trase som fv. 57 nordover til eit nytt kryssområde nord for Isdal.

Den Trondhjemske postvei, som er eit statleg listeført kulturminne, gjekk frå Isdalstø og nordover i mykje den
same traseen som dagens fv. 57 fram til Isdal, kor postvegen svinga innom garden, som i si tid var postgard.
Deretter gjekk postvegen nordover i meir eller mindre same trase som fv. 57 fram til Espeland i nord.
Postvegen vidare nord for Espeland vil ikkje verte diskutert her.

Mykje av den opphavlege postvegen på den nemnde strekninga er i dag øydelagt av dagens fv. 57, men ei
strekning av postvegen sør for Isdalsvatnet, og vest for dagens E39 er truleg bevart (på gnr. 185/260 og /20).
Dessutan er det bevart ei strekning på om lag 1 km gjennom Isdalsgarden, i tillegg til ein mindre parsell nord
for Isdal og vest for fv. 57 (på gnr. 185/3 og 185/3). Heile veglina til postvegen ligg inne som omsynssone i
kommuneplanen, og som kulturminne i databasen Askeladden.
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Figur 6 24. Alternativ V8.

Ny E39, med tilhøyrande kryss og tilkoplingsvegar, vil råke delområdet både sør for Isdalsvatnet og nord for
Isdalsgarden, og fleire stader vil òg delar av den eksisterande og bevarte delen av postvegen verte øydelagt.
Dette gjeld i eit område sør for Isdalsvatnet, kor det mellom anna vil komme eit nytt kryss. I tillegg vil
eksisterande del av postvegen verte øydelagt på ei strekning frå sørvestsida av Isdalsvatnet, kor vegen tar av
til Isdalstunet, og nordover til vegen svingar austover og vekk frå fv. 57. Dessutan vil ein bevart del av
postvegen verte øydelagt i eit område nord for tunet på Isdal.

Det er på bakgrunn av dette vurdert at alternativ V8 vil medføre at Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei
vil verte sterkt forringa.
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Figur 6 25. 3D visualisering av alternativ V8 i Øvre Isdal. Sett mot SA.

Delområde 6 – Isdal

Ny E39 vil komme ut av tunnel sør for Isdal, om lag kor dagens rundkøyring på fv. 57 er. Her vil det verte nytt
kryssområde. Herifrå vil vegen følgje same trase som fv. 57 nordover til eit nytt kryssområde nord for Isdal.

Isdalsgarden og den kringliggjande innmarka er eit særs viktig kulturmiljø, som både ligg inne som
kulturminneområde i Askeladden og som omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og
kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for Alver. Heile vestsida av området, frå nord til sør, vil verte direkte
råka av alternativ V8. Tunet på bruk nr. 1, med SEFRAK registrert våningshus, vil verte øydelagt. Elles vil ny E39
gjennom Isdal verte særs skjemmande på kulturmiljøet og dei viktige kulturminna som finst her. I denne
samanheng må det især nemnast nærføring til ein automatisk freda gravhaug (Kolhøgjen) sørvest for
Isdalstunet (Askeladden ID 97663), og nærføring til to automatisk freda gravrøyser på Vardhøyen nord for
tunområdet på Isdal (Askeladden ID 249744 og 249752).

Utifrå dette vert det vurdert at alternativ V8 vil medføre at Delområde 6 – Isdal vil verte sterkt forringa.
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Tabell 6 8. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V8.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V8

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa

Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

5 – Den
Trondhjemske
postvei

Stor Sterkt forringa

Statleg listeført kulturminne vil verte
direkte råka av alternativet fleire
stadar, og ei strekning av bevart del av
postvegen vil verte øydelagt.

6 – Isdal Svært stor Sterkt forringa

Særs viktig kulturmiljø vil verte direkte
råka. Tap av gardstun med eldre
bygningar. Nærføring til fleire
automatisk freda kulturminne.

7 – Isdal utmark Noko Sterkt forringa
Alternativet vil gå tvers igjennom
delområdet, og meir eller mindre
øydeleggje dette.

8 – Åse Middels Forringa

Mogleg førhistorisk kulturminne og
delar av kulturlandskapet vil verte
øydelagt. Oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Svært stor negativ
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6.3.8 Alternativ V102

Alternativ V102 er ein variant av alternativ V8, kor ny E39 er tenkt å gå i tunnel vest for Isdal, i staden for i
daglinje forbi garden. Nedanfor vil berre påverknad og konsekvens for Delområde 5 – Den Trondhjemske
postvei og Delområde 6 – Isdal verte diskutert, då dette er dei einaste delområda kor det vil vere skilnad
mellom alternativ V8 og V102. Det vert vist til kap. 6.3.7 for vurderingar av dei andre delområda.

Figur 6 26. Alternativ V102.

Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

I alternativ V102 vil ny E39 komme ut av tunnel sør for Isdal, like attmed dagens rundkøyring på fv. 57, krysse
dalen i kort dagstrekning, for så å gå i tunnel nordover under fjellet Tveitavarden, og komme ut att nord for
Isdal. Som for alternativ V8, vil det verte eit kryssområde både sør og nord for Isdal. Til skilnad frå V8, vil det
nordlege av kryssområda for V102 verte liggjande lenger mot nord, og såleis komme noko lenger bort ifrå
Isdalsgarden og kulturmiljøet der.

Den Trondhjemske postvei, som er eit statleg listeført kulturminne, gjekk frå Isdalstø og nordover i mykje den
same traseen som dagens fv. 57 fram til Isdal, kor postvegen svinga innom garden, som i si tid var postgard.
Deretter gjekk postvegen nordover i meir eller mindre same trase som fv. 57 fram til Espeland i nord.
Postvegen vidare nord for Espeland vil ikkje verte diskutert her.

Mykje av den opphavlege postvegen på den nemnde strekninga er i dag øydelagt av dagens fv. 57, men ei
strekning av postvegen sør for Isdalsvatnet, og vest for dagens E39 er truleg bevart (på gnr. 185/260 og /20).
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Dessutan er det bevart ei strekning på om lag 1 km gjennom Isdalsgarden, i tillegg til ein mindre parsell nord
for Isdal og vest for fv. 57 (på gnr. 185/3 og 185/3). Heile veglina til postvegen ligg inne som omsynssone i
kommuneplanen, og som kulturminne i databasen Askeladden.

Alternativ V102, med tilhøyrande kryss og tilkoplingsvegar, vil råke den Trondhjemske postvei både sør for
Isdalsvatnet og nord for Isdalsgarden. I sør vil ny E39 krysse traséen til postvegen, og her råke ein del av den
bevarte postvegen som ligg vest for dagens E39. Også nytt kryssområde i sør vil råke postvegen. Det same vil
skje nord for Isdal, kor både ny E39 og nytt kryss vil råke postvegen.

Med omsyn til at den Trondhjemske postvei vil verte direkte råka både sør og nord for Isdal, vert det vurdert
at alternativ V102 vil medføre at delområde 5 vil verte forringa.

Delområde 6 – Isdal

I alternativ V102 vil ny E39 komme ut av tunnel sør for Isdal, like attmed dagens rundkøyring på fv. 57, krysse
dalen i kort dagstrekning, for så å gå i tunnel nordover under fjellet Tveitavarden, og komme ut att nord for
Isdal. Som for alternativ V8, vil det verte eit kryssområde både sør og nord for Isdal. Til skilnad frå V8, vil det
nordlege av kryssområda for V102 verte liggjande lenger mot nord, og såleis komme noko lenger bort ifrå
Isdalsgarden og kulturmiljøet der.

Isdalsgarden og den kringliggjande innmarka er eit særs viktig kulturmiljø, som både ligg inne som
kulturminneområde i Askeladden og som omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og
kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for Alver. Alternativ V102 vil råke den nordlegaste ytterkanten til
delområde 6, kor det vil komme nytt kryssområde, med tilhøyrande påkoplingsarmar til eksisterande
lokalvegnett. Ingen kjente kulturminne vil verte øydelagt, men ein del av kulturlandskapet i den nordlege
delen av kulturmiljøet vil gå tapt.

Med omsyn til dette, vert det vurdert at alternativ V102 vil medføre at Delområde 6 – Isdal vert noko forringa.

Tabell 6 9. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ V102.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ V102

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

4 – Hagelsund Noko Forringa Automatisk freda kulturminne vil verte
direkte råka, i tillegg til at tiltaket vil
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medføre ei ytterlegare oppsplitting av
kulturmiljøet.

5 – Den
Trondhjemske
postvei

Stor Forringa
Postvegen nordover gjennom Isdal vil
verte brote to stadar, og bevart del av
postvegen vil verte råka.

6 – Isdal Svært stor Noko forringa

Ny E39 vil berre råke delområdet heilt
i nord, kor ein mindre del av
kulturlandskapet her vil verte
øydelagt.

7 – Isdal utmark Noko Sterkt forringa
Alternativet vil gå tvers igjennom
delområdet, og meir eller mindre
øydeleggje dette.

8 – Åse Middels Forringa

Mogleg førhistorisk kulturminne og
delar av kulturlandskapet vil verte
øydelagt. Oppsplitting av
kulturmiljøet.

13 – Gjervikbygda Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

14 – Gjervik Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

15 – Grøttveit Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

16 – Nepstad Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

17 – Munndal Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

19 – Leknes Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Stor negativ
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6.4 Alternativ i midten (M alternativ)
Dei fire midtre alternativa går frå Haukås/Haukåsvatnet i vest og aust nordaustover til Bjørndal/
Hindenesvegen. Alternativa M1, M2 og M3 følgjer alle meir eller mindre den same traséen, men kryssar
Eikanger på forskjellige stader. Ein stor skilnad mellom dei tre alternativa, er plasseringa av kryssområdet. For
M1 vil kryssområdet verte liggjande like aust for Eikangerbygda, medan kryssområdet for M2 og M3 vil verte
liggjande aust for Eikanger næringsområde. Eit anna viktig moment, er at alle desse tre alternativa har lange
strekningar kor vegen vil gå i tunnel.

Alternativ M4 har ein heilt annan trasé enn alternativa M1, M2 og M3, som både går lenger mot nord og meir i
dag enn desse. I Eikanger vil M4 ha kryss i same område som alternativa M2 og M3, det vil seie like aust for
Eikanger næringsområde.

Figur 6 27. M alternativa sett i høve til verdikartet for fagtema kulturarv.

6.4.1 Alternativ M1

I alternativ M1 vil ny E39 komme ut av tunnel på Haukås, for så å gå på bru over Haukåsvatnet. På Hjelmås vil
det kome eit kryssområde, som delvis vil verte liggjande ute i Hjelmåsvatnet. Herifrå vil M1 gå i tunnel
austover under Hjelmåsen, for så å krysse Sauvågen på bru og fylling heilt nord på Lyngholmen. På austsida av
Sauvågen vil M1 gå i tunnel under Fyllingaåsen, dinest ein kort dagstrekning, før vegen går vidare i tunnel fram
til Eikanger. Gjennom Eikanger vil ny E39 verte liggjande i dagen inst i Eikangervågen, og så fortsette vidare i
dagen fram til Bjørndal i aust. Kryssområdet i Eikanger vil verte liggjande på flata mellom Eikangerbygda i vest
og Eikanger næringsområde i aust.
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Figur 6 28. Alternativ M1.

Figur 6 29. 3D visualisering av alternativ M1 (gjeld òg for M2 og M3) i Haukås og Hjelmås området. Mot NV.
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Delområde 21 – Haukås

Ny E39 vil komme ut av tunnel på Haukås, for så å krysse Haukåsvatnet på bru. Tunnelportal og ny E39 vil
verte liggjande på innmarka nord for tunet til Haukås, bruk nr. 1. I dette området vil delar av kulturlandskapet
verte øydelagt. Tunområdet på bruk nr. 1 vil få ein negativ visuell påverknad av alternativ M1. I tillegg vil
alternativ M1 føre til at kulturmiljøet på Haukås vert splitta opp, og at ny E39 vil utgjere ein barriere her.

Det vert på bakgrunn av dette vurdert at alternativ M1 vil medføre at Delområde 21 – Haukås vil verte
forringa.

Delområde 22 – Hjelmås

Ny E39 vil gå vidare austover frå Haukås, krysse Hjelmåsvatnet på fylling, for så å gå i tunnel under Hjelmåsen.
På vestsida av Hjelmåsen vil det verte kryssområde for påkopling til lokalvegnettet. På austsida av Hjelmåsen,
vil alternativ M1 gå vidare austover på bru og fylling over Sauvågen.

Alternativ M1 vil medføre store inngrep både i sørenden av Hjelmåsvatnet, og i delar av bustadområdet vest
for Hjelmåsen. Ny E39 med tilhøyrande tunnelportal vil her verte liggjande like nord for dagens E39/tunnel, og
føre til at delar av kulturlandskapet i dette området vert øydelagt. I tillegg vil eit bustadhus måtte rivast. Også
austsida av delområdet vil verte råka av veg og tunnel. Utfylling for nytt kryssområde i Hjelmåsvatnet, i tillegg
til ny veglinje over Hjelmåsvatnet i vest og Sauvågen i aust, vil utgjere ein negativ visuell påverknad på
kulturmiljøet, og som vil vere godt synleg frå store delar av området.

På bakgrunn av dette, vert det vurdert at alternativ M1 vil medføre at Delområde 22 – Hjelmås vil verte noko
forringa.

Delområde 24 – Fyllingen utmark

Alternativ M1 fortset vidare austover, og kryssar Sauvågen på bru/fylling heilt nord på Lyngholmen. På
austsida av Sauvågen går vegen i kort tunnel under Fyllingaåsen, deretter i ein kort dagsone aust for åsen, for
så å gå vidare austover i lang tunnel fram til Eikanger.

Delområde 24 vil ikkje verte direkte påverka av alternativ M1, men vil få ein ytterlegare negativ visuell
påverknad sørover frå kulturmiljøet. Dagens E39 ligg omtrent i det same området som alternativ M1 er tenkt å
gå, så munninga av vågen er allereie meir eller mindre bygd igjen.
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Det vert utifrå dette vurdert at alternativ M1 vil medføre ei ubetydeleg endring for Delområde 24 – Fyllingen
utmark.

Delområde 25 – Fyllingsnes vest

Alternativ M1 vil gå i tunnel frå Hjelmås til Eikanger, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til
lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ M1 vil føre til at tilhøva for Delområde 25 – Fyllingsnes vest
vil verte forbetra.

Delområde 26 – Fyllingsnes aust

Alternativ M1 vil gå i tunnel frå Hjelmås til Eikanger, og såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til
lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert.

Dagens E39 ligg heilt i ytterkanten til delområdet, noko som gjer at alternativ M1 vert vurdert å føre til ei
ubetydeleg endring for Delområde 26 – Fyllingsnes aust.

Delområde 27 – Eikanger

Etter å ha gått i lang tunnel frå Hjelmås, vil alternativ M1 komme ut i Eikanger like nord nordvest for Eikanger
skule, for så å gå i dagen vidare austover gjennom Eikangerbygda. Vegen vil her verte liggjande heilt inst i
Eikangervågen. Aust for Eikanger vil M1 følgje dagens E39, og liggje på sørsida av denne. Kryssområdet vil
komme på flata aust for Eikangerbygda og vest for Eikanger næringsområde.

Ny E39 i daglinje gjennom den sentrale delen av Eikanger vil verte særs øydeleggjande for gardsmiljøet her,
med tap av både bygningar og kulturlandskap. Mellom anna vil gamleskulen på Eikanger verte direkte råka.
Store delar av kulturlandskapet på Eikanger vil dessutan gå tapt som følgje av nytt kryssområde. Dessutan vil
M1 utgjere ein massiv barriere tvers gjennom delområdet, og splitte opp dette.
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På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ M1 vil medføre at Delområde 27 – Eikanger vil verte sterkt
forringa.

Figur 6 30. 3D visualisering av alternativ M1 gjennom Eikanger. Mot NV.

Delområde 28 – Vika

Aust for Eikanger og kryssområdet der, vil alternativ M1 følgje dagens E39, og liggje på sørsida av denne.

Ny E39 vil verte liggjande innanfor den nordlege delen av kulturmiljøet på Vika, og øydeleggje delar av dette. I
denne delen av delområdet finst det mellom anna fleire godt bevarte steingardar, som vil gå tapt som følgje av
ny veg gjennom området. Kulturmiljøet på Vika er eit viktig lokalt miljø, som i tillegg er særs sårbart for
inngrep. Ny E39 så tett innpå dei gamle gardsbygningane i Vika, vil sterkt redusere verdien av dette
kulturmiljøet.

Det vert difor vurdert at alternativ M1 vil medføre at Delområde 28 – Vika vil verte sterkt forringa.
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Tabell 6 10. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ M1.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ M1

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

21 – Haukås Middels Forringa
Delar av innmarka vert øydelagt. Ny
veg vil utgjere ein barriere i
kulturmiljøet.

22 – Hjelmås Stor Noko forringa

Vestleg og austleg del av
kulturmiljøet vil verte råka. Negativ
visuell påverknad av veg og
kryssområde.

24 – Fyllingen utmark Noko Ubetydeleg
endring

Delområdet vert ikkje direkte råka,
men vil få ein ytterlegare visuell
påverknad sørover.

0

25 – Fyllingsnes vest Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

26 – Fyllingsnes aust Noko Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

27 – Eikanger Middels Sterkt forringa

Alternativet vil råke den sentrale delen
av delområdet, og øydeleggje både
bygningar og kulturlandskap. Kraftig
barriereverknad.

28 – Vika Middels Sterkt forringa
Nordlege ytterkanten til delområdet
vil verte direkte råka. Tap av
kulturminne.

Samla konsekvens Stor negativ

6.4.2 Alternativ M2

Alternativ M2 er likt alternativ M1 på strekninga vest for Eikanger, og det vert vist til kapittel 6.4.1 for
vurderingar av påverknad av delområda 21 – 26. Gjennom Eikanger vil mykje av alternativ M2 verte liggjande i
tunnel under bygda, og ikkje komme i dag før heilt aust i delområdet (aust for knausen Hågen). Vidare vil M2
gå på nordsida av Eikanger næringsområde, og ha kryssområde like aust for dette. Frå krysset vil M2 gå
søraustover til Kråkedalen, som ligg sør for Bjørndalsvatnet, kor delstrekning A startar.

Delområde 27 – Eikanger

Alternativ M2 er tenkt å gå i tunnel under store delar av Eikangerbygda, men vil gå i dag frå Hågen og austover
på nordsida av Eikanger næringsområde.

Alternativet vil berre råke ein del av den austlege ytterkanten av delområde 27. Her er det myrlendt
beitemark, som utgjer grensa mellom innmark og utmark på Eikanger. Innanfor dette området er det ingen
registrerte kulturminne.
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På bakgrunn av dette, vert det vurdert at alternativ M2 vil medføre at Delområde 27 – Eikanger vil verte noko
forringa.

Figur 6 31. Alternativ M2.

Delområde 28 – Vika

Alternativ M2 vil gå i daglinje nord for Eikanger næringsområde. Dette vil føre til at dagens E39 i området vert
nedgradert til lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert forbi delområde
28.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ M2 vil føre til at tilhøva for Delområde 28 – Vika vil verte
forbetra.
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Tabell 6 11. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ M2.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ M2

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

21 – Haukås Middels Forringa
Delar av innmarka vert øydelagt. Ny
veg vil utgjere ein barriere i
kulturmiljøet.

22 – Hjelmås Stor Noko forringa

Vestleg og austleg del av
kulturmiljøet vil verte råka. Negativ
visuell påverknad av veg og
kryssområde.

24 – Fyllingen utmark Noko Ubetydeleg
endring

Delområdet vert ikkje direkte råka,
men vil få ein ytterlegare visuell
påverknad sørover.

0

25 – Fyllingsnes vest Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

26 – Fyllingsnes aust Noko Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

27 – Eikanger Middels Noko forringa Berre ein del av ytterkanten av
delområdet vert råka.

28 – Vika Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ
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6.4.3 Alternativ M3

Alternativ M3 vil vere likt alternativ M1 og M2 vest for Eikanger, og det vert vist til kap. 6.4.1 for vurderingar
av påverknad på delområda 21 – 26. For delområde 28 vil påverknad og konsekvens vere likt som for
alternativ M2, og det vert vist til kap. 6.4.2 for ei vurdering av dette.

Alternativ M3 vil komme ut i dagen i Eikanger i området like sør for utløpet av Liavatnet, for deretter å gå i
dagen fram til like vest for Mykingvegen. Herifrå vil M3 gå i tunnel fram til nordvestsida av Eikanger
næringsområde, for så å gå i dag vidare på nordsida av industriområdet. Like aust for Eikanger næringsområde
vil det verte eit kryssområde. Dette er likt for alternativa M2, M3 og M4. Frå krysset vil M3 gå søraustover til
Kråkedalen, som ligg sør for Bjørndalsvatnet, kor delstrekning A startar.

Figur 6 32. Alternativ M3.

Delområde 27 – Eikanger

Alternativ M3 kommer ut i dagen på Nedre Eikanger, like nedanfor utløpet av Liavatnet, og vil her krysse
Nedgardselva. Vegen vil så gå i daglinje gjennom Eikanger, fram til like vest for Mykingvegen. Herifrå vil vegen
igjen gå i tunnel, fram til den austlege ytterkanten til delområdet på Eikanger.

Heilt vest i delområdet vil daglinja føre til at fleire bygningar på Nedre Eikanger må rivast. Dette er ikkje av dei
eldre bygningane på garden, men utgjer likevel ein del av heilskapen her. Også ein del av innmarka og
kulturlandskapet på gnr. 212/2, gnr. 212/3 og gnr. 213/8 vil verte øydelagt av ny E39 gjennom området, som
dessutan vil utgjere ein ny barriere i kulturmiljøet på Eikanger.
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Det vert på bakgrunn av dette vurdert at alternativ M3 vil medføre at Delområde 27 – Eikanger vil verte sterkt
forringa.

Tabell 6 12. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ M3.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ M3

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

21 – Haukås Middels Forringa
Delar av innmarka vert øydelagt. Ny
veg vil utgjere ein barriere i
kulturmiljøet.

22 – Hjelmås Stor Noko forringa

Vestleg og austleg del av
kulturmiljøet vil verte råka. Negativ
visuell påverknad av veg og
kryssområde.

24 – Fyllingen utmark Noko Ubetydeleg
endring

Delområdet vert ikkje direkte råka,
men vil få ein ytterlegare visuell
påverknad sørover.

0

25 – Fyllingsnes vest Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

26 – Fyllingsnes aust Noko Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

27 – Eikanger Middels Sterkt forringa

Kulturmiljøet vert delt i to.
Barriereverknad av ny veg.
Kulturlandskap og bygningar vil verte
øydelagt.

28 – Vika Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Middels negativ
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Figur 6 33. Alternativ M4.

6.4.4 Alternativ M4

Alternativ M4 er likt alternativa M1, M2 og M3 i Haukås området, og det vert vist til kap. 6.4.1 for ei vurdering
av påverknad på delområde 21. Frå Haukås vil alternativ M4 krysse Haukåsvatnet noko meir mot nordaust enn
dei andre alternativa, og treffe austsida av vatnet i eit område som vert kalla Måseskaret. Herifrå vil det verte
ei kort daglinje fram til Hjelmåsvatnet, som vert kryssa på bru i nordaustleg retning. På Hjelmås fortset
alternativ M4 i daglinje vidare mot nordaust, mellom busetnaden attmed Hjelmåsvatnet og Hjelmås
forsamlingshus, fram til Hjelmåsen, kor det vert tunnel. Kryssområdet på Hjelmås vert noko annleis enn for dei
andre alternativa, og med denne varianten unngår ein fylling i Hjelmåsvatnet. Aust for Hjelmås vert det ei
kryssing av Fyllingavågen på bru, og så daglinje vidare i nordaustleg retning gjennom delar av utmarka til
Fyllingen. Sauavatnet vert så kryssa i den nordlegaste enden på ei kort bru, før vegen igjen fortset i daglinje
gjennom utmarka til Fyllingen og Eikanger, nord for Småtjørnane og Eikaklettvatnet. Alternativ M4 dreiar
deretter mot aust, og går gjennom Nedre Eikanger, bruk nr. 7 (Eikevoll), på vestsida av Liavatnet, og får så ei
kryssing av vatnet på bru, fram til eit punkt noko nord for austsida av utlaupet av vatnet. Herifrå vil alternativ
M4 gå i dagen i austleg retning over Eikanger, i eit myrete område i utkanten av innmarka, fram til like aust for
Mykingvegen, kor det igjen vert ein tunnel. Vegen kjem ut i dagen att i eit område som vert kalla
Kvernhusdalen, og går så austover på nordsida av Eikanger næringsområde. Aust for næringsområdet vil det
verte eit større kryssområde. Herifrå og søraustover vert alternativ M4 likt alternativ M2 og M3.
For delområda 25 og 26 er påverknad og konsekvens likt for alle M alternativa, og det vert vist til kap. 6.4.1 for
vurderingane av desse. For delområde 28 er påverknad og konsekvens likt for M2 og M3, og det vert vist til
kap. 6.4.2 for ei vurdering av dette.
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Figur 6 34. 3D visualisering av alternativ M4 i området Haukås – Hjelmås. Mot N.

Delområde 22 – Hjelmås

Alternativ M4 vil råke vestsida av Delområde 22 – Hjelmås noko lenger mot nord enn alternativa M1, M2 og
M3, mellom busetnaden her og Hjelmås forsamlingshus. Tunnelportal på vestsida av Hjelmåsen vil verte
liggjande om lag 90 meter aust for forsamlingshuset. Den austlege tunnelportalen vil verte liggjande om lag på
midten av Fyllingavågen. Krysset på Hjelmås vil verte mindre omfattande i alternativ M4 enn for dei andre
alternativa.

Alternativ M4 vil berre i mindre grad råke delområde 22, men vil øydeleggje ein steingard på vestsida av
Hjelmåsen. M4 vil krysse Hjelmåsen på en stad som er nærmare toppen av åsen enn dei tre andre M
alternativa, og veg med tilhøyrande kryssområde på vestsida av Hjelmåsen vil difor verte meir skjemmande for
kulturminna som ligg her. Veg og tunnelportal på austsida av Hjelmåsen vil komme i nærleiken av eit område
kor det er gjort førhistoriske gjenstandsfunn, men her er ikkje kjent faste førhistoriske kulturminne frå denne
staden.

På bakgrunn av dette, vert det vurdert at alternativ M4 vil medføre at Delområde 22 – Hjelmås vil verte noko
forringa.
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Figur 6 35. 3D visualisering av alternativ M4 gjennom Delområde 24 – Fyllingen utmark. Mot N.

Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus

Alternativ M4 med tilhøyrande kryssområde på Hjelmås vil verte liggjande like sør for forsamlingshuset her.
Det er uvisst om forsamlingshuset kan verte ståande om ein vel å byggje ny E39 her, eller om bygget må rivast
eller eventuelt flyttast. Alternativ M4 vil uansett verte liggjande veldig nært forsamlingshuset, og såleis
påverke dette negativt, både visuelt og med omsyn til støy.

Det vert vurdert at alternativ M4 vil medføre at Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus vert forringa.

Delområde 24 – Fyllingen utmark

Aust for Hjelmås vil alternativ M4 krysse Fyllingavågen på bru, for så å gå i daglinje vidare i nordaustleg retning
gjennom delar av utmarka til Fyllingen. Sauavatnet vert så kryssa i den nordlegaste enden på ei kort bru, før
vegen igjen fortset i daglinje gjennom utmarka til Fyllingen og Eikanger.

Alternativ M4 vil ikkje råke kjente kulturminne i dette området, men øydeleggje delar av kulturlandskapet i
den sørvestlege delen av delområdet. I tillegg vil alternativet dele delområde 24 i to, frå sørvest til nordaust,
og her utgjere ein markant barriere.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ M4 vil medføre at Delområde 24 – Fyllingen utmark vil
verte forringa.
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Figur 6 36. 3D visualisering av alternativ M4 gjennom Eikanger. Mot N.

Delområde 27 – Eikanger

Etter å ha passert utmarka til Fyllingen (sjå delområde 24) fortset alternativ M4 i daglinje gjennom utmarka til
Fyllingen og Eikanger, nord for Småtjørnane og Eikaklettvatnet. Alternativet dreiar deretter mot aust, og går
gjennom Nedre Eikanger, bruk nr. 7 (Eikevoll), på vestsida av Liavatnet, og får så ei kryssing av vatnet på bru,
fram til eit punkt noko nord for austsida av utlaupet av vatnet. Herifrå vil alternativ M4 gå i dagen i austleg
retning over Eikanger, i eit myrete område i utkanten av innmarka, fram til like aust for Mykingvegen, kor det
igjen vert ein tunnel. Vegen kjem ut att i dagen i eit område som vert kalla Kvernhusdalen, og går så austover
på nordsida av Eikanger næringsområde. Aust for næringsområdet vil det verte eit større kryssområde.

Alternativ M4 vil dele den nordlege delen av Eikangerbygda i to, frå vest til aust, og her verte ein barriere i
kulturmiljøet. I tillegg vil delar av innmarka til Nedre Eikanger, bruk nr. 7, heilt vest i delområdet verte
øydelagt. Her er eldre gardsbygningar av uviss alder (gnr. 213/54), men desse vil truleg ikkje verte direkte råka
av alternativ M4. På sørsida av Liavatnet vil ny E39 øydeleggje mykje av kulturlandskapet og steingardane som
finst her. Også området heilt i aust (Kvernhusdalen) vil verte øydelagt.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ M4 vil medføre at Delområde 27 – Eikanger vil verte sterkt
forringa.
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Tabell 6 13. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ M4.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ M4

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

21 – Haukås Middels Forringa
Delar av innmarka vert øydelagt. Ny
veg vil utgjere ein barriere i
kulturmiljøet.

22 – Hjelmås Stor Noko forringa
Veg og kryssområde vil skade delar av
kulturmiljøet, og i tillegg verke
skjemmande på delar av miljøet.

23 – Hjelmås
forsamlingshus Noko Forringa

Veg og nytt kryssområde vil liggje tett
opp til kulturmiljøet. Visuell og
støymessig påverknad.

24 – Fyllingen utmark Noko Forringa
Delar av kulturlandskapet vil verte
øydelagt. Delområdet vil verte delt i to
av alternativet.

25 – Fyllingsnes vest Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

26 – Fyllingsnes aust Noko Ubetydeleg
endring

Delområdet vert ikkje direkte råka,
men vil få ein ytterlegare visuell
påverknad sørover.

0

27 – Eikanger Middels Sterkt forringa

Kulturmiljøet vert delt i to.
Barriereverknad av ny veg.
Kulturlandskap og steingardar vil verte
øydelagt.

28 – Vika Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Middels negativ
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6.5 Alternativ i aust (A alternativ)
Dei austlege alternativa vil gå i tunnel nordaustover frå eit punkt like vest for Bjørndal og fram til Ostereidet.
Alternativ A2 vil ha kryssområde på Ostereidet, medan A3 berre vil ha ein kort dagsone noko lenger mot nord,
i området mellom Ostereidet og Eidatræet. Etter Ostereidet vil begge alternativa gå i tunnel fram til nytt
kryssområde vest for Eikefettunnelen.

Figur 6 37. A alternativa sett i høve til verdikartet for fagtema kulturarv. A2 i søraust, og A3 i nordvest.

6.5.1 Alternativ A2

Delområde 31 – Bjørndal

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå eit punkt like vest for Bjørndal og fram til Ostereidet. Delområdet vil ikkje verte
direkte råka av alternativet.

Det vert vurdert at alternativ A2 berre vil medføre ei ubetydeleg endring for Delområde 31 – Bjørndal.
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Delområde 32 – Eiknes

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå Bjørndal til Ostereidet, og vil såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til
lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert.

Dagens E39 ligg heilt i ytterkanten til delområdet, noko som gjer at alternativ A2 vert vurdert å føre til berre ei
ubetydeleg endring for Delområde 32 – Eiknes.

Delområde 33 – Totland

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå Bjørndal til Ostereidet, og vil såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til
lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ A2 vil føre til at tilhøva for Delområde 33 – Totland vil verte
forbetra.

Delområde 34 – Askvik

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå Bjørndal til Ostereidet, og vil såleis føre til at dagens E39 vert nedgradert til
lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert.

Dagens E39 ligg heilt i ytterkanten til delområdet, noko som gjer at alternativ A2 vert vurdert å føre til berre ei
ubetydeleg endring for Delområde 34 – Askvik.
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Figur 6 38. 3D visualisering av alternativ A2 gjennom Ostereidet. Mot N.

Figur 6 39. Påverknad av alternativ A2 med kryss og sidevegar på kulturminne og kulturlandskap i Delområde 35 – Ostereidet.
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Delområde 35 – Ostereidet

Alternativ A2 vil få dagsone og kryss nordvest for dagens E39 og senterområdet på Ostereidet.

A2 vil ikkje råke nokon av dei registrerte kulturminna på Ostereidet, men vil øydeleggje eit område nordvest
for dagen E39, kor det er tradisjon om at det kan vere førhistoriske gravminne. Her til dømes stadnamn som
Gravhøyen og Gravmyra. Det har ikkje vore gjennomført arkeologiske undersøkingar på staden, så ein veit
ikkje om her er bevart noko av eventuelle kulturminne her (sjå kap. 11.37 for ei nærmare skildring av
kulturminna på Ostereidet). I tillegg vil eit område av kulturlandskapet på nordvestsida av dagens E39 gå tapt.
Alternativ A2 vil medføre at det vert ein ny og massiv barriere tvers igjennom Eidegarden, i tillegg til den som
allereie er der.

Det vert på bakgrunn av dette vurdert at alternativ A2 vil medføre at Delområde 35 – Ostereidet vil verte noko
forringa.

Delområde 37 – Bjørsvik

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå Ostereidet til Eikefettunnelen, og vil såleis føre til at dagens E39 vert
nedgradert til lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert. Dagens E39 går
nord for og utanfor delområdet, så effekten av redusert trafikk i området vil vere minimal for sjølve
kulturmiljøet i Bjørsvik.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ A2 vil føre til ei ubetydeleg endring for Delområde 37 –
Bjørsvik.

Delområde 38 – Storbotnen

Alternativ A2 vil gå i tunnel frå Ostereidet til Eikefettunnelen, og vil såleis føre til at dagens E39 vert
nedgradert til lokalveg, med den følgje at trafikkmengda og tilhøyrande støy vil verte redusert gjennom
delområdet.

På bakgrunn av dette vert det vurdert at alternativ A2 vil føre til at tilhøva for Delområde 38 – Storbotnen vil
verte forbetra.
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Tabell 6 14. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ A2.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ A2

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

31 – Bjørndal Noko Ubetydeleg
endring

Veg og tunnelportal vil verte liggjande
vest for delområdet. 0

32 – Eiknes Middels Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

33 – Totland Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

34 – Askvik Noko Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

35 – Ostereidet Middels Noko forringa
Ein del av kulturmiljøet og
kulturlandskap vil verte øydelagt.
Barriereverknad.

37 – Bjørsvik Stor Forbetra
Ny E39 vil gå utanom delområdet,
men endringa vel vere minimal for
delområdet.

0

38 – Storbotnen Noko Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Noko negativ

6.5.2 Alternativ A3

Alternativ A2 og A3 er like over mykje av strekninga mellom Bjørndal og Eikefettunnelen. Den einaste
skilnader, er at alternativ A3 ikkje vil ha kryss ved Ostereidet senter, men berre ein kort daglinje i området
mellom Ostereidet og Eidatræet. For vurderingar av påverknad for delområda 31 – 34 og 37 – 38 vert det vist
til kap. 6.5.1.

Delområde 35 – Ostereidet

Alternativ A3 vil gå i kort daglinje nord for delområde 35, og ikkje råke dette direkte. Her vil vere ein viss grad
av visuell påverknad for den nordlege delen av delområdet, som vil utgjere ein barriere mot fjorden i nord.

Det er vurdert at alternativ A3 berre vil medføre ubetydeleg endring for Delområde 35 – Ostereidet.
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Figur 6 40. 3D visualisering av alternativ A3 gjennom Ostereidet. Eidatræet i bakgrunnen. Mot NV.

Delområde 36 – Eidatræet

Alternativ A3 vil gå i kort daglinje sør for delområde 36, og vil ikkje råke dette direkte. Her vil vere ein viss grad
av visuell og støymessig påverknad for delområdet, og vil utgjere ein barriere mot resten av Eidegarden i sør.

Det er vurdert at alternativ A3 berre vil medføre ubetydeleg endring for Delområde 36 – Eidatræet.

Tabell 6 15. Samletabell over påverknad med konsekvens for alternativ A3.

Vurdering av påverknad med konsekvens, alternativ A3

Delområde Verdi Påverknad Vurdering Konsekvens

31 – Bjørndal Noko Ubetydeleg
endring

Veg og tunnelportal vil verte liggjande
vest for delområdet. 0
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32 – Eiknes Middels Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

33 – Totland Middels Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

34 – Askvik Noko Ubetydeleg
endring

Trafikk på dagens E39 vil verte
redusert, men dette vil berre påverke
ytterkanten av kulturmiljøet.

0

35 – Ostereidet Middels Ubetydeleg
endring

Veglinja vil verte liggjande nord og
utanfor delområdet. 0

36 – Eidatræet Noko Ubetydeleg
endring

Veglinja vil verte liggjande sør og
utanfor delområdet. 0

37 – Bjørsvik Stor Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. 0

38 – Storbotnen Noko Forbetra Ny E39 vil gå utanom delområdet, og
trafikk og støy vil verte redusert. +

Samla konsekvens Ubetydeleg
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7 Samla konsekvens for deltema kulturarv

7.1 Samanstilling av konsekvens for alternativ innanfor kvar delstrekning
Planområdet er delt i fire delstrekningar (F, V, M og A), med eit eller fleire vegalternativ innanfor desse.
Konsekvensanalysen for fagtema kulturarv er i fyrste omgang gjort for alternativa innanfor kvar einskild
delstrekning.

Innanfor delstrekning F på Flatøy er det berre eitt vegalternativ, alternativ F3. Dette vil berre råke eit
delområde (kulturmiljø) direkte, og ha negativ visuell påverknad på eit anna. Samla sett vert det vurdert at
alternativ F3 vil ha noko negativ konsekvens for fagtema kulturarv.

Tabell 7 1. Samla konsekvens for alternativa strekning F, Flatøy – Knarvik.

Delområde Ref alt. F3
1 Flatøy 0
3 – Flatøy bestrykingsbatteri 0 0
Konsekvens 0 Noko negativ

Rangering 1 2

Innanfor den neste delstrekninga (delstrekning V) har det vorte konsekvensvurdert åtte vegalternativ. Fire av
dei går direkte frå Knarvik til Haukås/Hjelmås, med forskjellige kryssløysingar (V3, V4, V100 og K6 3), medan
dei fire andre går via Isdal og Åse (V7c, V101, V8 og V102). Alternativ V7c og V101 har i tillegg ein ekstra arm
vestover til Alversund.

Dei fire alternativa som vil gå direkte frå Knarvik til Haukås/Hjelmås vil for det meste gå i tunnel, og såleis
berre i liten grad påverke kulturminne og kulturmiljø i området. Skilnaden mellom desse alternativa, er
dagsone i området ved Gjervik for V3 og V4, som då har noko større negativ konsekvens for fagtema kulturarv
enn dei to andre alternativa (V100, K6 3). Den samla konsekvensen har trass i dette vorte vurdert likt for alle
alternativa, til noko negativ konsekvens.

Alternativa som går via Isdal og Åse har dei største negative konsekvensane for fagtema kulturarv innanfor
delstrekninga, med ein skilnad mellom desse i høve til kor mykje av veg som vil gå i tunnel og om også
området ved Alversund vert råka. Alternativa V7c og V8 er vurdert å ha svært stor negativ konsekvens for
fagtema kulturarv, medan V101 og V102 er vurdert å ha stor negativ konsekvens for fagtemaet.

Tabell 7 2. Samla konsekvens for alternativa strekning V, Knarvik – Hjelmås.

Delområde Ref alt. V3 V4 V100 K6 3 V7c V101 V8 V102
4 – Hagelsund 0
5 – Den Trond
hjemske postvei

0

6 – Isdal 0
7 – Isdal utmark 0
8 – Åse 0
9 – Den Indre
Farleia

0

10 – Alver 0
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11 – Tveiten 0 0 0
12 – Tveiten
utmark

0

13 – Gjervikbygda 0 0 + + + + + +
14 – Gjervik 0 0 + + + + + +
15 – Grøttveit 0 + + + + + + + +
16 – Nepstad 0 + + + + + + + +
17 – Munndal 0 + + + + + + + +
19 – Leknes 0 + + + + + + + +

Konsekvens 0
Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Svært stor
negativ

Stor
negativ

Svært stor
negativ

Stor
negativ

Rangering 1 5 4 2 2 9 7 8 6

Innanfor det neste og midtre delområdet (delstrekning M) er det fire vegalternativ (M1, M2, M3 og M4). Dei
tre fyrste er relativt like, men har skilnader i Eikanger. Alternativ M1 råker Eikanger området og kulturminna
her mest, og har størst negativ konsekvens av dei fire alternativa, medan alternativ M2 berre i liten grad vil
råke Eikanger, og difor vil ha minst negativ konsekvens av alternativa. Til skilnad frå dei andre alternativa, vil
alternativ M4 ha mykje veg i dag, og av dei fire alternativa ha negativ konsekvens for flest kulturmiljø. Totalt
sett vert likevel alternativ M3 og M4 vurdert likt, med middels negativ konsekvens for fagtema kulturarv.

Tabell 7 3. Samla konsekvens for alternativa strekning M, Hjelmås – Eikanger.

Delområde Ref alt. M1 M2 M3 M4
21 – Haukås 0
22 – Hjelmås 0
23 – Hjelmås forsamlingshus 0
24 – Fyllingen utmark 0 0 0 0
25 – Fyllingsnes vest 0 + + + +
26 – Fyllingsnes aust 0 0 0 0 0
27 – Eikanger 0
28 – Vika 0 + + +
Konsekvens 0 Stor negativ Noko negativ Middels negativ Middels negativ

Rangering 1 5 2 3 4

I den austlegaste av delstrekningane (delstrekning A) er det berre to vegalternativ (A2 og A3), kor den einaste
skilnaden mellom dei er om det vil verte kryssområde ved Ostereidet (A2) eller ikkje (A3). Sidan eit potensielt
kryssområde ved Ostereidet vil medføre negativ konsekvens for kulturmiljøet her, er konsekvensen av
alternativ A2 vurdert å vere noko negativ. Alternativ A3 er vurdert berre å medføre ubetydeleg konsekvens for
fagtema kulturarv.

Tabell 7 4. Samla konsekvens for alternativa strekning A, Eikanger – Eikefettunnelen.

Delområde Ref alt. A2 A3
31 – Bjørndal 0 0 0
32 – Eiknes 0 0 0
33 – Totland 0 + +
34 – Askvik 0 0 0
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35 – Ostereidet 0 0
36 – Eidatræet 0 0
37 – Bjørsvik 0 0 0
38 – Storbotnen 0 + +
Konsekvens 0 Noko negativ Ubetydeleg

Rangering 1 3 2

7.2 Oppsummering
Planområdet har som tidlegare nemnt vorte delt opp i fire delstrekningar, med konsekvensutgreiing for
vegalternativa innanfor dei einskilde delstrekningane.

Delstrekning F: Her er det berre eit alternativ (F3). Dette er vurdert å ha noko negativ konsekvens for fagtema
kulturarv.

Tabell 7 5. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning F.

Alternativ Ref. F3
Konsekvens 0 Noko negativ
Rangering 1 2

Delstrekning V: Her er det åtte alternativ, kor alternativa V100 og K6 3 er rangert som dei beste av alternativa,
med noko negativ konsekvens for fagtema kulturarv. Alternativa via Isdal og Åse (eventuelt også Alversund) vil
råke store kulturminneverdiar, og er vurdert å vere dei dårlegaste av alternativa innanfor delstrekninga.

Tabell 7 6. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning V.

Alternativ Ref. V3 V4 V100 K6 3 V7C V101 V8 V102

Konsekvensens 0
Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Noko
negativ

Svært
stor

negativ

Stor
negativ

Svært
stor

negativ

Stor
negativ

Rangering 1 5 4 2 2 9 7 8 6

Delstrekning M: Av dei fire alternativa innanfor denne delstrekninga, er alternativ M2 vurdert å vere det beste
for fagtema kulturarv, med noko negativ konsekvens.

Tabell 7 7. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning M.

Alternativ Ref. M1 M2 M3 M4
Konsekvens 0 Stor negativ Noko negativ Middels negativ Middels negativ
Rangering 1 5 2 3 4

Delstrekning A: Her er det berre to alternativ, og av dei er alternativ A3 vurdert å ha ubetydeleg negativ
konsekvens for fagtema kulturarv, og difor rangert som best.
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Tabell 7 8. Samla konsekvens for fagtema kulturarv for delstrekning A.

Alternativ Ref. A2 A3
Konsekvens 0 Noko negativ Ubetydeleg
Rangering 1 3 2

Som det kommer frem av diskusjonen ovanfor, vil alle vegalternativa i større eller mindre grad ha negativ
konsekvens for fagtemaet kulturarv. Dei alternativa med størst negativ konsekvens er naturleg nok dei som
har mest veg i dag, i motsetning til dei med mest tunnel. Størst negativ konsekvens har òg dei alternativa som
går via Isdal og Åse.

Dei to kombinasjonane av vegalternativ som vil ha lågast grad av negativ konsekvens for fagtema kulturarv er:

F3 – V100 – M2 – A3

F3 – K6 3 – M2 – A3
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8 Skadereduserande tiltak

KU forskrifta setter krav til korleis ein skal førebygge skadeverknadar av eit tiltak. Ifølge KU forskrifta sin § 23
skal ei konsekvensutgreiing «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis
mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge og driftsfasen.» Det er
fagutreiar sin oppgåve å undersøke om føreslåtte tiltak for å førebygge skadeverknadar er moglege å
gjennomføre og har vesentleg betyding (Statens vegvesen 2018:113).

8.1 Skadereduserande tiltak i permanent situasjon
Endeleg val av gjennomgåande vegalternativ vil påverke korleis dei skadereduserande tiltaka skal løysast. Både
for å oppnå eit godt miljøresultat, og slik at effektmåla vert oppfylt.

8.1.1 Veganlegg

Fjerne eller flytte deler av tiltaket: For alle dei råka kulturmiljøa (delområdane) vil negativ konsekvens kunne
reduserast eller verte fullstendig eliminert ved å flytte tiltaket vekk frå desse. Med tanke på dei tekniske krava
til ny europaveg, vil større justeringar av alternativa vere vanskelege å få gjennomført. Dette bør likevel verte
vurdert i de tilfella kor tiltaket har størst negativ konsekvens for fagtemaet, som til dømes gjennom Isdal og
Åse. Her vil tunnel utanom kulturmiljøa meir eller mindre kunne eliminere negativ konsekvens av tiltaket på
desse. Tilsvarande kan òg vært aktuelt gjennom Eikanger.

Ulike landskapspleietiltak: Ved å tilpasse terrenginngrepa kan ein sikre at graden av skjemming vert redusert
mest mogleg. Dette vil kunne vere aktuelt for alle delområda som vert direkte råka av tiltaket.

I visse område kan det vurderast å byggjemiljøtunnel for å unngå dei negative konsekvensane av store og
skjemmande skjeringar. Dette vil til dømes kunne vere aktuelt gjennom Åse eller Eikanger, eventuelt òg
gjennom utmarka på Øvre Tveiten ved Alversund. Men også andre stadar i utgreiingsområdet vil bruk av
miljøtunnel kunne redusere negativ konsekvens av tiltaket.

Dokumentasjon, utgraving, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som ei naudløysing for delvis å
kunne ta vare på kunnskapsverdien til direkte råka kulturminne, og vert ikkje rekna som «ekte» avbøtande
tiltak, fordi kulturminne som følgje av ei eventuell utgraving/demontering/flytting vil verte øydelagt eller
forringa. Utgravingar (gjeld helst førreformatoriske kulturminne, men kan òg gjelde kulturminne frå historisk
tid) eller flytting (gjeld i hovudsak nyare tids kulturminne) er relevant i alle dei tilfella kor kulturminna vil
komme i direkte konflikt med tiltaket.

8.2 Skadereduserande tiltak i anleggsfasen
For kulturmiljøa kan tiltak i anleggsfasen gi negative konsekvensar ut over det permanente tiltaket. Negativ
påverknad kan vere i form av visuell påverknad, støy og støv knytt til anleggsarbeid og trafikk, samt
mellombels riggområde, anleggsvegar og masselagring som kan påverke og gjere permanent skade på
kulturminne og arkeologiske lokalitetar. Som eit utgangspunkt må man unngå konflikt med kulturminneverdiar
ved plassering av mellombels anlegg.
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8.2.1 Veganlegg

Merking av kulturminne: Tiltaket vil medføre fleire formar for store terrenginngrep i område kor det er kjent
både førhistoriske og nyare tids kulturminne. For å unngå skade på dei kulturminna som skal bevarast, vil det
vere viktig å merke dei i anleggsperioden. Dette vil vere spesielt viktig i særskilt sårbare område. Slik merking
vert gjort i samråd med kulturminneansvarlege hjå fylkeskommunen.

8.2.2 Riggområde

Det er ikkje bestemt konkret kor riggområda skal liggje, men desse vil truleg verte liggjande innanfor 200
meter buffer som er konsekvensutgreidd.

Aktuelle skadereduserande tiltak knytt til riggområder vil inngå som del av ein Rigg og marksikringsplan jf.
handbok R700 Tegningsgrunnlag.

8.2.3 Anleggs og omkøyringsvegar

Det er ikkje bestemt kva anleggs eller omkøyringsvegar som vil være nødvendige for gjennomføring av
prosjektet, men det vil vere viktig å sørge for at desse ikkje vert lagt på eller tett opptil verna eller
verneverdige kulturminne.
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9 Vurdering av potensiale for funn av ukjende kulturminne

I planprogrammet var eit av utgreiingspunkta for fagtema kulturarv å vurdere eventuelt potensiale for funn av
ukjende automatisk freda kulturminne i planområdet, og vise dette på eit kart. På eit overordna plannivå, som
til dømes ein kommunedelplan, er det tilstrekkeleg å vurdere potensiale for funn av ikkje kjende automatisk
freda kulturminne (Statens vegvesen 2018:176).

Basert på kjende funn og topografiske tilhøve vert det utarbeida kart som viser potensiale for funn av ikkje
kjende automatisk freda kulturminne. Potensialet vert vurdert etter dei tre kategoriane: lågt, noko og stort. I
område med stort potensial er det truleg at det vil verte avdekka automatisk freda kulturminne. Der det er
noko potensiale, er uvissa større. Område som har lågt eller ikkje potensial for funn vert ikkje vist på
potensialkartet (figur 9 1).

Ved høyring av planforslaget skal Vestland fylkeskommune utføre arkeologiske undersøkingar i planområdet,
jf. § 9 i kulturminnelova. Målet med undersøkinga er å kartlegge om det er ukjende automatisk freda
kulturminne som kan komme i konflikt med planen.

Nedanfor vert det gitt ei kort vurdering av kva funnpotensiale som er i dei einskilde delområda kor dette er
relevant (sjå kap. 11 for ein diskusjon av funnpotensialet i det einskilde delområde sett i høve til dei
arkeologiske funna som er gjort/ikkje gjort der).

9.1 Potensialvurdering – arkeologiske kulturminne
Delområde 1 – Flatøy: Det er stort potensial for funn av steinalderbuplassar på Flatøy, men dette vil primært
vere i områda i nærleiken av sjøen, og difor utanfor delområdet. Sjølv om det til no berre er registrert
steinalderbuplassar på Flatøy, er det ikkje usannsynleg at det vil kunne finnast spor frå seinare førhistoriske
periodar oppe på innmarka til det sentrale gardsområdet på Flatøy. Øya har alltid hatt ein strategisk
plassering, og vil nok truleg hatt busetnad også i bronse og jernalder. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 2 – Midtmarka: Området har vore grundig undersøkt både i 1986 og i 2008, men det er truleg
framleis eit visst potensial for å finne ikkje tidlegare registrerte fornminne her. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri: Det er lite potensial for funn av arkeologiske kulturminne i
delområdet. Men sidan det er gjort funn frå steinalder fleire stader på Flatøy, vil det likevel vere eit visst
potensial for å gjere fleire funn av denne typen kulturminne i dei mest kystnære områda. Vurdering: Lågt
funnpotensial.

Delområde 4 – Hagelsund: Som nemnt ovanfor, omfattar delområdet flata kor Hagelsund lokalitetane ligg, i
tillegg til den uutbygde flata sørover frå desse. Med omsyn til dei funna som tidlegare er gjort her, er det
truleg at ein vil kunne gjere ytterlegare funn av denne typen kulturminne i dette området. Vurdering: Stort
funnpotensial.

Delområde 6 – Isdal: Det er kjent fleire førhistoriske kulturminne på Isdal, og potensialet for å finne
ytterlegare spor etter førhistorisk menneskeleg aktivitet vert rekna å vere stort. Spesielt i området rundt tunet
vil det vere sannsynleg å finne forskjellige former for busetnadsspor, men òg i område lenger unna tunet og i
utmarka vil det vere stort funnpotensial. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 7 – Isdal utmark: Det ligg ein mogleg førhistorisk buplass på austsida av Langavatnet, i tillegg til at
det i det same området òg ligg restar etter ein hustuft av uviss alder. Vurdering: Noko funnpotensial.
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Delområde 8 – Åse: Funn av ein mogleg førhistorisk buplass på garden, saman med potensielt gamle tufter og
røyser, indikerer at det er eit visst funnpotensial her. Utanom desse stadene, er truleg det største
funnpotensialet oppe på innmarka til Søre Åse, kor den eldste historiske busetnaden har lagt. Vurdering: Stort
funnpotensial.

Delområde 10 – Alver:Mykje av området er nedbygd, i tillegg til at delar av området er allereie er arkeologisk
undersøkt, men framleis er det stader her kor ein kan forvente å finne fornminne. Både delområdet sin
topografi, i tillegg til plasseringa på austsida av Alversundet, saman med dei automatisk freda kulturminna og
lausfunna frå garden, så er det stor sjanse for å gjere ytterlegare funn på garden. Vurdering: Stort
funnpotensial.

Delområde 11 – Tveiten:Med omsyn til delområdet sin topografi og plasseringa på austsida av Alversundet,
saman med dei automatisk freda kulturminna og lausfunna frå garden, så vert funnpotensialet innanfor
delområdet generelt sett vurdert å vere stort. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 12 – Tveiten utmark: Området sin topografi og avstand til sjøen indikerer at her er relativt små
sjansar for å finne arkeologiske kulturminne. Vurdering: Lågt funnpotensial.

Delområde 14 – Gjervik: Det er frå før ikkje kjent funn frå steinalder på Gjervik, men ut frå
strandforskyvingskurva for området vil ein mest truleg kunne forvente å finne spor frå denne tida i området
mellom kote 8 og 15. Busetnadsspor frå bronse og jernalder vil vere meir truleg å finne i nærleiken av dagens
tun, men også ute i utmarka vil det kunne vere eit visst potensial for funn av fornminne. Vurdering: Noko
funnpotensial.

Delområde 15 – Grøttveit: Grøttveit tilhøyrar den same grenda som Gjervik (og Nepstad), og funnpotensialet
er nok tilsvarande som for den garden. Strandforskyvingskurva vil òg vere den same for Grøttveit som for
Gjervik. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 16 – Nepstad: Nepstad tilhøyrar den same grenda som Gjervik og Grøttveit, og funnpotensialet er
truleg tilsvarande som for desse gardane. Strandforskyvingskurva vil òg vere den same for Nepstad som for
Gjervik. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 17 – Munndal: Det er gjort ein del arkeologiske funn på Munndal, i hovudsak gjenstandar frå yngre
jernalder, og som utan unntak er funne oppe på Øvre Munndal. Ein vil utifrå dette, difor kunne anta at
funnpotensialet på delar av Øvre Munndal vil vere relativt stort. Slike busetnadsspor som er gjort her, vert i
regel funne i nærleiken av tunområda og på innmarka, og her på Munndal er dette eit veldig konsentrert
område langsetter vegen oppetter dalen kor garden ligg. Nede ved sjøen vil ein gjerne kunne finne spor frå
steinalder, men her er området mykje nedbygd, og potensialet difor ganske lågt. Vurdering: Stort
funnpotensial.

Delområde 18 – Hopsdal: På Hopsdal har det vorte funne ein del gjenstandar frå jernalder, og ein vil utifrå
dette kunne anta at funnpotensialet på delar av garden er relativt stort. Slike busetnadsspor som er gjort her,
vert i regel funne i nærleiken av tunområda og på innmarka, og her på Hopsdal er dette eit veldig konsentrert
område langsetter vegen oppetter dalen kor garden ligg. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 19 – Leknes:Med omsyn til at det finst ein førhistorisk gravhaug på garden, er det vurdert å vere
stort potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne her. Her kan vere forskjellige busetnadsspor på
innmarka og ikring tuna, eller det kan vere steinalderbustader nærmare sjøen. Også i utmarka vil det vere eit
visst potensial for å gjere funn frå førhistorisk tid. Vurdering: Stort funnpotensial.
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Delområde 20 – Hodnesdal: At det tidlegare moglegvis har stått ein bautastein på garden, kan tyde på
menneskeleg aktivitet på Hodnesdal i førhistorisk tid. Men på bakgrunn av berre denne (moglege)
bautasteinen er det vanskeleg å seie noko om funnpotensialet på Hodnesdal. Utifrå områdets sin karakter, og
utifrå tidleg busetnad på grannegardane, er funnpotensialet vurdert å vere middels. Vurdering: Noko
funnpotensial.

Delområde 21 – Haukås: Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne frå garden, vil det likevel kunne
vere eit visst funnpotensial her. Med omsyn til at det er gjort arkeologiske funn på dei andre gardane i
området, noko som understrekar at her har vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid, vert det vurdert å
vere middels funnpotensial på Haukås. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 22 – Hjelmås: Det har vorte gjort mange førhistoriske funn på Hjelmås, i tillegg til at her er fleire
moglege gravhaugar. Sjølv om funnpotensialet er varierande innanfor delområdet, er det generelt sett vurdert
å vere stort. Dette gjeld især rundt gardstuna og i innmarka, men òg i området nede ved sjøen. Vurdering:
Stort funnpotensial.

Delområde 24 – Fyllingen utmark: Innanfor delområdet er det gjort fleire gjenstandsfunn, som peiker på at
her kan vere ein eller fleire steinalderbuplassar i området mellom Sandvikavatnet, Sauavatnet og Sauavågen.
Men så langt er ingen av dei påvist. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 25 – Fyllingsnes vest:Med omsyn til dei arkeologiske funna som er gjort på garden, og med omsyn
til områdets topografi, er funnpotensialet innanfor store deler av delområdet vurdert å vere stort. Her er lange
område med strandsone, kor ein gjerne kan finne steinalderbuplassar fleire stader. I og ikring tunområda vil
det dessutan vere potensial for funn frå seinare delar av førreformatorisk tid. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 26 – Fyllingsnes aust:Med omsyn til dei arkeologiske funna som er gjort på garden, og med omsyn
til områdets topografi, er funnpotensialet innanfor store deler av delområdet vurdert å vere stort. Her er lange
område med strandsone, kor ein gjerne kan finne steinalderbuplassar. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 27 – Eikanger: Det er berre gjort arkeologiske funn frå ei gravrøys på Eikanger, og ein veit i dag
ikkje om andre førhistoriske kulturminne på garden. Med omsyn til storleiken på garden, i tillegg til vår
kunnskap om at han var sentral i det gamle Eikanger skipreide, er det utan tvil at her må ha vore busetnad i
førhistorisk tid. Det er truleg berre mangel på arkeologiske undersøkingar her som gjer at vi ikkje kjenner til
automatisk freda kulturminne herifrå. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 28 – Vika: Delområdet er lite, men her er likevel eit visst potensial for funn av arkeologiske
kulturminne, især frå steinalder. Vurdering: Lågt funnpotensial.

Delområde 29 – Vassel: Det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne eller gjenstandsfunn frå Vassel, men med
omsyn til områdets topografi og karakter, vil det ikkje vere fullstendig usannsynleg at her har vore
menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid. Eit anna viktig moment, er at det som i dag utgjer Vassel, truleg var del
av garden Æse tidlegare. Garden Æse går òg under namnet Eidsheim, som på bakgrunn av endinga heim
indikerer at garden er tatt opp ein gong i førhistorisk tid. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 31 – Bjørndal: Det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne frå garden. Vurdering: Lågt
funnpotensial.

Delområde 32 – Eiknes:Med omsyn til funna som er gjort på garden, er det truleg eit relativt stort
funnpotensial her. Vurdering: Stort funnpotensial.
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Delområde 33 – Totland: Garden Totland kan truleg daterast til jernalder, og ein vil såleis kunne forvente å
finne førhistoriske busetnadsspor her. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 34 – Askvik: Som nemnt er det ikkje kjent førhistoriske kulturminne frå Askvik, og namnet peiker i
tillegg på at garden ikkje er særskilt gamal. Men ein kan ikkje sjå vekk ifrå at her kan vere spor frå tidlegare
deler av forhistoria, då kanskje særskilt frå steinalder, men òg frå bronsealder. Steinalderlokalitetane finn ein
gjerne strandnært, like attmed dåtidas strandline. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 35 – Ostereidet: Eide er ein gamal gard, med stor tidsdjupne. Her har vore fleire førhistoriske
kulturminne, og her er framleis bevart minst ein gravhaug. Med bakgrunn i dette, er det vurdert at det er eit
stort funnpotensial på garden. Dette gjeld særskilt innafor innmarka, og i nærleiken av dei eldste tunområda
på garden. Men òg nærmare sjøen vil det vere relativt stort funnpotensial. Her vil ein gjerne kunne forvente å
finne steinalderbuplassar, men òg funn frå seinare periodar. Vurdering: Stort funnpotensial.

Delområde 36 – Eidatræet: Funn av beltestein frå eldre jernalder, saman med kunnskap om andre
førhistoriske kulturminne i området, viser at her har vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid. Ein må då
rekne med at her fleire stader kan vere potensial for å gjerne ytterlegare funn av arkeologiske kulturminne,
mellom anna frå jernalder. I denne samanheng er det også viktig å nemne at det like nordvest for Eidatræ finst
ein heller med det som truleg er busetnadsspor frå førhistorisk tid. Sjølv om denne ligg på grannegarden, så er
det i det same området som Eidatræ ligg, og attmed den same vågen, og er såleis med på å indikere
funnpotensialet her. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 37 – Bjørsvik: På garden Bjørsvik er det generelt sett eit visst funnpotensial, då især gjeld dette
steinalderlokalitetar, som ein kan rekne med å finne i områda i nærleiken av sjøen, mellom kote 10 og 20.
Planlagt tiltak vil ikkje komme i konflikt med desse områda. Vurdering: Noko funnpotensial.

Delområde 38 – Storbotnen:Med omsyn til at det frå før ikkje er kjent arkeologiske kulturminne frå Bjørsvik, i
tillegg til at delområdet er lite i utstrekning, vert funnpotensialet her vurdert å vere lite. Vurdering: Lågt
funnpotensial.
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Figur 9 1. Potensialkart (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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11 Vedlegg

11.1 Skildring av delområda
Innanfor utgreiingsområdet er det definert til saman 38 delområde ut ifrå kategoriane gitt i handbok V712,
med til dels forskjellig innhald, utstrekning og tidsdjupne. Delområda 1 – 38 (unntatt nr. 5, 9 og 13) er
kulturmiljø, medan delområde 5 er kulturhistorisk landskap – ferdselsveier/infrastruktur. Delområde 9 og 13 er
kulturhistoriske landskap. Verdikartet er vist nedanfor (figur 11 1).

Det vil i følgjande vedlegg til konsekvensutgreiinga for fagtema kulturarv verte gitt ein gjennomgang og
presentasjon av det kulturhistoriske innhaldet til kvart einskild av delområda, saman med ein grunngjevnad
for verdivurderingane.

Tabell 11 1. Oversikt over verdivurderte delområde.

Kulturmiljø og kulturhistoriske landskap i utgreiingsområdet
Delområde 1 – Flatøy Delområde 20 – Hodnesdal
Delområde 2 – Midtmarka Delområde 21 – Haukås
Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri Delområde 22 – Hjelmås
Delområde 4 – Hagelsund Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus
Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei Delområde 24 – Fyllingen utmark
Delområde 6 – Isdal Delområde 25 – Fyllingsnes vest
Delområde 7 – Isdal utmark Delområde 26 – Fyllingsnes aust
Delområde 8 – Åse Delområde 27 – Eikanger
Delområde 9 – Den Indre Farleia Delområde 28 – Vika
Delområde 10 – Alver Delområde 29 – Vassel
Delområde 11 – Tveiten Delområde 30 – Vassel skulehus
Delområde 12 – Tveiten utmark Delområde 31 – Bjørndal
Delområde 13 – Gjervikbygda Delområde 32 – Eiknes
Delområde 14 – Gjervik Delområde 33 – Totland
Delområde 15 – Grøttveit Delområde 34 – Askvik
Delområde 16 – Nepstad Delområde 35 – Ostereidet
Delområde 17 – Munndal Delområde 36 – Eidatræet
Delområde 18 – Hopsdal Delområde 37 – Bjørsvik
Delområde 19 – Leknes Delområde 38 – Storbotnen

11.2 Registreringskarta
Det er laget registreringskart til dei fleste av delområda, sett bort ifrå delområde 5, som er ein ferdsleveg, og
delområda 9 og 13, som er større kulturhistoriske landskap. Desse sistnemnde vert skildra nærmare under dei
einskilde kulturmiljøa som er del av landskapsområda.

Registreringskarta viser alle dei kjente kulturminna som finst innanfor det einskilde delområde, og som har
danna bakgrunn for inndelinga av området og for verdivurderinga av dette. Nedanfor er det ei kort skildring av
dei forskjellige kulturminnetypane som er vist på karta.
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SEFRAK registrerte bygningar: Desse er vist på karta med for «meldepliktige bygningar», jf.
kulturminnelova § 25, med for «andre SEFRAK registrerte bygningar», og med for «ruiner eller fjerna
objekt».

Arkeologisk lokalitet: Arkeologiske kulturminne, og 5 meter lovfesta sikringssone, er kartfesta ut ifrå geometri
gitt i Askeladden. Somme av dei einskilde lokalitetane manglar geometri i databasen, og då vert gjerne berre
sikringssona vist på kartet.

Annan lokalitet: Ein del nyare tids bygningar,militærhistoriske anlegg og SEFRAK registrerte bygningar er
kartfesta ut ifrå geometri gitt i Askeladden.

Eldre bygningar: Nesten ingen av dei eldre gardsbygningane i utgreiingsområdet er tidlegare registrert som
kulturminne i SEFRAK registeret (eller i Askeladden), slik at desse for det meste har vorte kartfesta på
bakgrunn av ortofoto frå 1966. Desse bygningane som er vist i registreringskarta, er alle bygningar eldre enn
1966 som framleis er ståande (pr. 2020).

Registrerte kulturminne: Dette er alle dei bygningane eller bygningsrestane som ikkje er fanga opp av
kategoriane ovanfor. Dette kan være utløer, smaleflor, grunnmur/fundament til gardshus, einskildobjekt
innanfor militærhistoriske anlegg, m.m. Også moglege arkeologiske kulturminne som ikkje er registrert i
Askeladden er vist på denne måten. Geometrien til desse kulturminna er henta frå eldre kart, ortofoto frå
1966 eller frå eigne oppmålingar i felt.

I tillegg er steingardar vist på registreringskarta. Dette er ein karakteristisk og særs viktig kulturminnekategori
innanfor eit kulturlandskapsområde. Geometrien til desse er henta frå kart, ortofoto og frå eiga feltarbeid.
Dette er ein omfattande kulturminnekategori, og her er det viktig å vere klar over at det berre er dei mest
markante og tydelege steingardane som er vist på registreringskarta. Truleg er førekomstane av steingardar
(og forskjellige andre typar av murar) innanfor delområda mykje større enn det som er vist på karta her.
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Figur 11 1. Verdikart for fagtema kulturarv (Ill.: Norconsult).



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

143 AV 269 
19.11.2021 

   

 

11.3 Delområde 1 – Flatøy

Registreringskategori: Gardsmiljø

Flatøy (gnr. 1) var tidlegare del av det gamle Hamre herad, og hadde den gong det same gardsnummeret som i
dag. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden Flatøy til Meland kommune, men er no del av Alver
kommune.

Figur 11 2. Registreringskart, Delområde 1 – Flatøy (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

På Flatøy er det registrert fleire arkeologiske kulturminne, men ingen innanfor delområde 1.

Potensialvurdering

Det er stort potensial for funn av steinalderbuplassar på Flatøy, men dette vil primært vere i områda i
nærleiken av sjøen, og difor utanfor delområdet. Sjølv om det til no berre er registrert steinalderbuplassar på
Flatøy, er det ikkje usannsynleg at det vil kunne finnast spor frå seinare førhistoriske periodar oppe på
innmarka til det sentrale gardsområdet på Flatøy. Øya har alltid hatt ein strategisk plassering, og vil nok truleg
hatt busetnad også i bronse og jernalder. Funnpotensialet vert difor vurdert å vere noko innanfor delområdet.
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Nyare tids kulturminne

På Flatøy er fleire av dei eldre bygningane SEFRAK registrert, i tillegg til at dei er skildra i Norske Gardsbruk
(Aasland & Strand 1964a). Skildringa nedanfor bygger på begge desse to kjeldene. Kor mange av desse
bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved mellom anna å samanlikne ortofoto frå 1966
med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette.

På bruk nr. 1 skal våningshuset vere frå 1887 (SEFRAK id. nr. 1256 0204 004), medan gamleløa skulle vere frå
1926 (SEFRAK id. nr. 1256 0204 002) . Våningshuset står framleis, men løa vart riven i samband med
vegbygging på staden. På bruket er det i tillegg ein driftsbygning, bygd før 1950. Denne står også framleis,
men er mykje påbygd. Tunet ligg like vest for E39 og heilt i utkanten av delområde 1.

Vidare skal våningshuset (SEFRAK id. nr. 1256 0204 011) , fjøset/løa (SEFRAK id. nr. 1256 0204 012) på bruk
nr. 2, 5 og 7 («Krossnes») vere «gamle», og seinare ombygde i 1889. Hønsehuset på bruket skal vere bygd i
1954. Dette bruket ligg på Krossneset, og utanfor delområdet, men bygningane skal framleis vere intakte.

Våningshuset på bruk nr. 3 skal vere bygd i 1870, driftsbygningen i 1916, smia i 1901, medan eit gamalt
handelshus og naustet begge er bygd i 1939. Fleire av desse bygningane finst framleis. På bruket står òg det
gamle Handelslaget på Flatøy.

På bruk nr. 4 skal det vere eit våningshus frå 1950, i tillegg til «gamlestova» frå 1870 (SEFRAK id. nr. 1256
0204 008). Driftsbygningen på bruket skal vere bygd i 1939. Alle desse bygningane står truleg framleis.

Bruk nr. 12 («Austegard») har ifylgje Norske Gardsbruk eit våningshus bygd i 1932 (ligg i dag på bruk nr. 416),
og fjøs/løe frå 1902. Sistnemnde er SEFRAK registrert (id. nr. 1256 0204 016). Her er i tillegg eit SEFRAK
registrert våningshus frå slutten av 1800 talet, som i dag er skilt ut og ligg på bruk nr. 414. Det er uvisst om
denne bygningen tidlegare har vore del av bruk nr. 12. På bruket er det òg eit sumarfjøs frå byrjinga av 1900
talet (id. nr. 1256 0204 018). Alle dei nemnde gardsbygningane finst framleis.

På bruk nr. 14 er det eit SEFRAK registrert våningshus, datert til 1800 talet (id. nr. 1256 0204 009). Bygningen
finst framleis.

Også på bruk nr. 16 er det fleire eldre gardsbygningar, men ingen av desse er nemnt i Norske Gardsbruk, og
berre ein jordkjellar er SEFRAK registrert (id. nr. 1256 0204 007). Denne bygningen er datert til 1800 talet.
Utanom jordkjellaren, er her eit våningshus, ei løe og eit uthus. Desse sistnemnde bygningane er av uviss
alder, men alle eksisterte i 1966, og finst framleis.

Vidare er det på bruk nr. 379 (tidlegare bruk nr. 19) («Solberget») bevart eit våningshus frå ein tidleg del av
1800 talet (id. nr. 1256 0204 022). Ein del av huset stod opphavleg i Åsane, og vart seinare flytta hit til Flatøy.
Tidlegare hang hus og løe saman, men no er berre bustaddelen av bygningen bevart.

Også på «Futemyren» (bruk nr. 20) skal det vere eldre gardsbygningar. Våningshuset er ikkje nemnt i Norske
Gardsbruk eller SEFRAK, men står her framleis. Løa vart i si tid SEFRAK registrert, og skulle ifylgje informasjon
herifrå vere bygd på byrjinga av 1900 talet (id. nr. 1256 0204 005). I dag er det berre grunnmuren att av
denne bygningen.

Kulturlandskapet

Det er kombinasjonen av dei gamle gardstuna og innmarka ikring som har definert delområdet her på Flatøy.
Mykje av det gamle gardsmiljøet på Flatøy er bygd ned, og er i dag bustadområde med tilhøyrande
infrastruktur. Men her er framleis område med beite og slåttemark ikring dei gardsbruka kor det framleis er
aktiv drift. Det finst einskilde kulturspor, som steingardar, utløer og liknande innanfor delområdet.
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Verdivurdering

Delområdet er eit gardsmiljø, beståande av fleire gardstun med eldre gardsbygningar, saman med den bevarte
delen av innmarka. Fleire av bygningane er skildra i Norske Gardsbruk, og einskilde er i tillegg SEFRAK
registrert. Dateringa til gardsbygningane som er særskilt nemnd her på Flatøy ligg i hovudsak i tidsrommet
slutten av 1800 talet til byrjinga av 1900 talet, og dei fleste av dei står framleis.

Bygningane og det tilhøyrande kulturlandskapet er vanleg førekommande her på Vestlandet, men har lokal
verdi. Med omsyn til at Flatøy er mykje nedbygd, og truleg vil verte enno meir nedbygd i framtida, er det som
er igjen av det gamle gardsmiljøet på øya å rekne som av stor lokalhistorisk betyding. Miljøet er mykje
fragmentert, men har bevart viktige einskildobjekt.

På bakgrunn av dette vert det samla sett vurdert at Delområde 1 – Flatøy harmiddels verdi.
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11.4 Delområde 2 – Midtmarka

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Flatøy (gnr. 1) var tidlegare gnr. 1 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde
garden til Meland kommune, men er no del av Alver kommune. Midtmarka er del av utmarka til garden Flatøy.

Figur 11 3. Registreringskart, Delområde 2 – Midtmarka (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

I samband med planlagt reguleringsplan for Midtmarka utbyggingsområde, gjennomførte Bergen Museum
(den gong Historisk Museum) arkeologiske undersøkingar i planområdet i 1986. Det vart påvist seks (seinare
sju) automatisk freda steinalderbuplassar på staden. Einskilde av lokalitetane vart i 2008 nærmare undersøkt
av Hordaland fylkeskommune i samband med varsel om ny reguleringsplan for delar av Flatøy og heile Håøy i
gamle Meland kommune (Hordaland fylkeskommune 2008). Området er del av utmarka til gnr. 1/6.

Lokalitet 1 ligg ytst på eit nes, om lag 300 350 meter nord for Manesvika (Askeladden ID 107919). Lokaliteten
var dekt av gras, til forskjell frå terrenget ikring, som var lyng og myrområde. Her vart funne fleire gjenstandar
frå steinalder (B13524).

Lokalitet 2 ligg på eit høgdedrag ut mot eit nes, om lag 100 150 meter nord nordvest for Manesvika, nær
toppen av høgda i den søraustlege enden av høgdedraget (Askeladden ID 122544 (tidlegare ID 107920)). Det
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veks gras på flata – beita/dyrka – i tillegg til ein del høg einer. Lokaliteten vart ytterlegare undersøkt i 2008.
Funna frå lokaliteten er datert til steinalder (B13525 og B17800).

Lokalitet 3 ligg på ei lita flate på høgdedraget nord for Manesvika, om lag 50 meter mot aust nordaust og om
lag 16 17 moh. (Askeladden ID 107937). Vegetasjonen her består av lyngmark, medan området nord for
Manesvika er beitemark/dyrka mark. Også har vart det gjort funn frå steinalder (B13526).

Vidare ligg lokalitet 4 på ei lita nordvendt flate på høgdedraget nord for Manesvika, om lag 50 meter mot aust
nordaust, 16 17 moh. og om lag 20 meter vest nordvest for lokalitet 3 (Askeladden ID 107938). Vegetasjonen
på lokaliteten består av lyng og grasmark. Her vart gjort funn frå steinalder (B13527).

Lokalitet 5 ligg på dyrka mark, på ein liten terrasse 100 120 meter frå strandlina i vika nord for Manesvika, om
lag 60 80 meter aust for lokalitet 2, og om lag 12 13 moh. (Askeladden ID 107939). Også her vart det gjort
funn frå steinalder (B13528 og B17801).

Lokalitet 6 ligg på ei lita flate, om lag 15 20 meter nord for og 2 meter høgare enn lokalitet 5, dvs. om lag 15
16 moh. (Askeladden ID 107940). Området består av beitemark/dyrka mark, og lokalitetsflata er godt avgrensa
av låge bergryggar og fallande terreng. Det vart gjort funn frå steinalder på lokaliteten (B13529 og B17802).

I samband med undersøkinga av lokalitet 2 i 2008, vart lokalitet 7 påvist (Askeladden ID 121848). Lokaliteten
ligg i den søraustlege enden av ei aust vestgåande, smal flate. I nord og nordvest hevar terrenget seg mot eit
langstrakt høgdedrag, og i sør og søraust fell terrenget ned mot ei vik og eit graskledd drag. Flata er graskledd,
med høge tuer og i parti med berg nært i dagen. Utifrå terreng og funntilhøve er lokalitetsflata rekna å vere
omlag 10 meter i retning nord sør, og omlag 3 5 meter i retning aust vest. Lokalitet 7 ligg 15 moh. Funna
herifrå er katalogisert under nummer B17803.

Potensialvurdering

Området har vore grundig undersøkt både i 1986 og i 2008, men det er truleg framleis eit visst potensial for å
finne ikkje tidlegare registrerte fornminne her. Funnpotensialet vert vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Her er bevart einskilde steingardar (sjå nedanfor).

Kulturlandskapet

Delområdet er del av utmarka til Flatøy gnr. 1/6. Her er bevart einskilde steingardar i og attmed delområdet.

Verdivurdering

Delområdet tilhøyrar utmarka på Flatøy, og har utsikt nordover mot Håøya og Håøysundet. Mykje av Flatøy er
og er planlagt nedbygd, men dette området er framleis relativt intakt.

Steinalderbuplassane i Midtmarka er kvar for seg av vanleg førekommande type, men av di dei ligg samla
innanfor eit område som framleis er temmeleg urørt, har delområdet som kulturmiljø ein noko høgare
kulturhistorisk verdi.

Utifrå dette, vert Delområde 2 – Midtmarka vurdert å hamiddels verdi.
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11.5 Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri

Registreringskategori: Forsvarsanlegg

Delområdet ligg på gnr. 1/22, på austsida av Flatøy, med utsikt over Hagelsundet. Flatøy (gnr. 1) var tidlegare
gnr. 1 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Meland kommune,
men er no del av Alver kommune.

Figur 11 4. Registreringskart, Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne innanfor delområdet.

Potensialvurdering

Det er lite potensial for funn av arkeologiske kulturminne i delområdet. Men sidan det er gjort funn frå
steinalder fleire stader på Flatøy, vil det likevel vere eit visst potensial for å gjere fleire funn av denne typen
kulturminne i dei mest kystnære områda. Innanfor delområdet vert det vurdert å vere lågt funnpotensial.
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Nyare tids kulturminne

Delområdet inneheld restane av Flatøy bestrykingsbatteri 2F

3, minestasjon og skipskontrollstasjon (Askeladden
ID 221382). Krigsminnet ligg på austsida av Flatøy, om lag 450 meter i luftline sør for Hagelsund bru, og er
vendt mot Hagelsundet. Staden er i dag friområde og berre tilgjengeleg via stiar.

Forsvarsanlegget på Flatøy stod ferdig i 1896 97, med avfyringssentral for eit kontrollerbart minefelt, to
kanonbrunnar med 5,7 cm kanonar, to frittståande brakker og to forlegningsbunkerar sprengt inn i fjell. Eit
vassreservoar vart bygd attmed den steinmurte vegen gjennom anlegget.

Ved byrjinga av siste verdskrigen overtok tyskarane anlegget ved Hagelsund i 1940, la ut minesperringar og
bygde anlegget videre ut, mellom anna med ein skipskontrollstasjon. Denne hadde som oppgåve å kontrollere
all norsk skipsfart gjennom Hagelsundet.

Figur 11 5. Utsikt nordover frå delområde 3 mot Knarvik og Hagelsundbrua (Foto: Kystfort.com ©).

Restane av anlegget er delt i ein nordleg og ein sørleg del, kor den sørlege delen er friområde med badeplass i
den originale betongkaien til kontrollstasjonen. I nærleiken av kaien er det spor etter fleire bygningar.

3 Kystfestningar sine såkalla bestrykingsbatteri vert plassert slik at dei kan bestrykeminefelt, landgangspunkt og
innseglinga til desse med skot frå kanonar og andre våpen. Eit terreng framom ei stilling er «bestrykt» når angriparen
ikkje kan finne dekning nokon stad.
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Ved vegen mellom den sørlege og den nordlege delen av anlegget finst vassreservoaret, saman med ein
grunnmur. I den nordlege delen av området finst ein brakkegrunnmur, med restane av ein steinmurt veg som
fører ned mot sjøen, og fram til avfyringssentralen. Sistnemnde vart under krigen ombygd av tyskarane, og
utforma som ein solid betongbunker med observasjonsspalte. Rett nord for bunkeren finst ei tørrmurt
skytestilling. Vest for bunkeren, og noko tilbaketrekt, finst ein forlegningsbunker sprengt ut i fjell. Vidare finst
det rett nord for denne eit tyskbygd ammunisjonsmagasin, og ein norskbygd kanonbrunn (nr. 1). Også denne
vart seinare modifisert av tyskarane.

Den nordlegaste delen av delområdet omfattar to grunnmurar av brakker, truleg tyskbygde. Krigsminnet
omfattar totalt meir enn 15 objekt, innanfor eit område på om lag 60 x 120 meter.

Kulturlandskapet

Delområdet er eit militærhistorisk landskap i utmarka på Flatøy.

Verdivurdering

Restane etter forsvarsverk og andre anlegg frå siste verdskrig har lenge vore ein forsømt kulturminnekategori
her til lands, og mykje har vorte fjerna eller øydelagt i løpet av dei syttifem åra som har gått sidan krigen
slutta. I dag har ein vorte mykje meir bevisst denne typen kulturminne, og mange av anlegga har vorte
dokumentert og lagt inn i Riksantikvaren sin database Askeladden. Men dei fleste av dei militærhistoriske
anlegga frå siste verdskrig har framleis ikkje noko formelt vern, og militære bygningar og konstruksjonar vert
framleis fjerna.

Delområdet er eit militærhistorisk anlegg frå andre verdskrig, beståande av eit såkalla bestrykingsbatteri,
minestasjon og skipskontrollstasjon. Miljøet er ikkje forstyrra av moderne busetnad og annan aktivitet, og er
svært autentisk.

På bakgrunn av dette er det vurdert at Delområde 3 – Flatøy bestrykingsbatteri harmiddels verdi.
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11.6 Delområde 4 – Hagelsund

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Delområdet ligg på bruk nr. 277 på Isdal (gnr. 185), på austsida av Hagelsundet, og like under Hagelsundbrua
(sjå delområde 6 – Isdal for ei generell skildring av gardssoga).

Inkludert i delområdet er heile den uutbygde flata som dei automatisk freda kulturminna ligg på. Denne er
viktig for å kunne få ein heilskapleg forståing av området og kulturminna som ligg her.

Figur 11 6. Registreringskart, Delområde 4 – Hagelsund (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

I samband med bygging av Hagelsundbrua og tilhøyrande vegnett på slutten av 1970 talet, gjennomførte
Bergen Museum (den gong Historisk Museum) arkeologiske undersøkingar i området. På austsida av
Hagelsundet vart det påvist fire automatisk freda steinalderbuplassar, som etter kvart til dels òg vart grave ut
og fjerna. Her vart òg påvist ein femte lokalitet, men som truleg berre er å oppfatte som lausfunn.
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Figur 11 7. Hagelsundet, sett frå steinalderlokalitet ID 97668 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Lokalitet 1 (Hagelsund I) låg i ei sørvendt skråning, på ein terrasse, om lag 14 15 moh. (Askeladden ID 97666).
Lokaliteten vart avgrensa av nokre bergknattar i aust og vest, og av eit svaberg i sør. Dalsøkket nedanfor
lokaliteten var myrlendt. I samband med undersøkingane, vart her funne store mengder gjenstandar frå
steinalder (B13058 – B13060, B13061). Etter gjennomført arkeologisk utgraving, vart lokaliteten frigitt.

Lokalitet 2 (Hagelsund II) låg i det same området som lokalitet 1, men om lag 100 meter sørvest for denne
(Askeladden ID 97667). Han låg om lag 12 13 moh., i eit lågt søkk på ein nordvest søraust gåande høgderygg.
Vegetasjonen her var furutre, einebuskar, lyng og gras. Også denne lokaliteten vart utgrave, og her vart funne
store mengder gjenstandar frå steinalder (B13062).

Lokalitet 3 (Hagelsund III) ligg om lag 60 meter nordvest for lokalitet 1, på omtrent same nivå som denne, og
litt høgare. Lokalitet 4 ligg på den same terrasseflata som lokalitet 3, men søraust for denne, og 2 3 meter
lågare. Lokalitetane vart nærmare undersøkt av Hordaland fylkeskommune i 2012, og vart då slått saman til
ein lokalitet. Dei to lokalitetane hadde opphavleg ID nummer 97668 og 97669 i Askeladden, men alt vart etter
undersøkinga i 2012 samla under ID 97668. På lokalitetane er det funne gjenstandsmateriale frå steinalder
(B13063 (lok. 3) og B13065 (lok. 4)).

Lausfunn frå steinalder gjort på det som vart omtalt som lokalitet 5 er katalogisert under museumsnummer
B13066.
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Figur 11 8. Frå lokalitet ID 97668, som er mykje overgrodd av krattskog (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Potensialvurdering

Som nemnt ovanfor, omfattar delområdet flata kor Hagelsund lokalitetane ligg, i tillegg til den uutbygde flata
sørover frå desse. Med omsyn til dei funna som tidlegare er gjort her, er det vurdert å vere eit relativt høgt
potensial for å kunne gjere ytterlegare funn av denne typen innanfor dette området. Det vert vurdert å vere
stort funnpotensial i delområdet.

Nyare tids kulturminne

Her er ingen nyare tids kulturminne i delområdet (om ein ikkje reknar med Hagelsundbrua).

Kulturlandskapet

Dette er del av utmarka på Isdal.

Verdivurdering

Delområdet er eit utmarksområde attmed austsida av Hagelsundet, som delvis er forstyrra av Hagelsundbrua
og av anleggsarbeidet som vart gjennomført her den gong brua vart bygd. Sidan den tid har området grodd
att, og her er i dag furuskog, med ein del opne område innimellom. Mellom anna er flata kor lokalitet 3 og 4
ligg, ope myr med ein del lauvtre.

Sjølv om området er forstyrra av brua og tilhøyrande anlegg, har det framleis verdi som eit døme på
«steinalderlandskapet» her attmed Hagelsundet. To av dei registrerte steinalderbuplassane vart i si tid grave
ut og frigitt, men flatane kor dei låg er her framleis. I tillegg ligg lokalitet 3 og 4 her urørt. Områda sør for brua
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vart truleg ikkje undersøkt på 1970 talet, så her er det stort potensial for å gjere ytterlegare funn av
automatisk freda kulturminne.

På bakgrunn av dette, vert Delområde 4 – Hagelsund vurdert å ha noko verdi.
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11.7 Delområde 5 – Den Trondhjemske postvei

Registreringskategori: Infrastruktur (Kulturlandskap)

Den delen av den Trondhjemske postvei som er inkludert her, strekk seg frå Isdalstø på Isdal (gnr. 185) i sør og
frem til Espeland (gnr. 163) i nord. Ei skildring av gardssoga til Isdal er gitt nedanfor.

Figur 11 9. Den Trondhjemske postvei går mellom anna gjennom klyngjetunet på Isdal (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Delområde 5 er den delen av postvegen mellom Bergen og Trondhjem, som går frå Isdal i sør til Espeland i
nord (Askeladden ID 246692). Delar av vegen er godt bevart, medan andre delar i dag ligg under nyare vegar.
Einskilde stader er vegen heilt borte eller dårleg bevart, men lineføringa er kjent frå historiske kart og
skriftlege kjelder. Vegen er kjenneteikna av ei stram lineføring.

I 1647 vart det innført organisert postvesen i Noreg, og som seinare kom under statleg kontroll i 1719. Ved
kongeleg forordning av 1786 vart det fastlagt ein vekentleg postrute mellom Trondheim og Bergen.
Trondhjemske Postveg frå 1800 vart bygd etter dåtida sitt vegbyggingsprinsipp det franske prinsipp med
særs rett og effektiv lineføring, stukke ut av vegingeniørar og bygd av lokale bønder.

Postvegen er statleg listeført, og er inkludert i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte
kulturminner som objekt nr. 156. Her har ein valt ut tre parseller i tre fylke som skal representere den 695 km
lange vegstrekninga. I Vestland fylke gjeld dette ei 8 km lang strekning i Alver kommune, mellom Trælevikjæ,
Nesfossen, Vågseidet og Hundvin. På strekninga finn ein Hundvin steinkvelvbru, i tillegg til steinhellebruene
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Hetlehovde bru og Gaulen bru. Vegen og dei to hellebruene vart bygd i år 1800, medan Hundvin steinkvelvbru
vart bygd i 1912.

Postvegen ligg i tillegg i omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø og kulturminne i kommuneplanen til
Alver kommune (H570_7). Gjeldande føresegn for omsynssona er at: «Heile det historiske veganlegget Den
Trondhjemske postvei innanfor område H570 skal bevarast, dvs. vegbane og vegbreidde. Tiltak som kan gjere
skade på postvegen, endra vegen sin karakter eller som utilbørleg skjemmer kulturminnet er ikkje tillat med
mindre det ligg føre løyve frå Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.»

Kulturlandskapet

Utifrå registreringskategoriane gitt i Handbok V712, er kulturminnet definert som infrastruktur, under
kategorien kulturlandskap.

Verdivurdering

På strekninga mellom Isdalstø og Espeland ligg mykje av den Trondhjemske postvei under dagens fylkesveg, og
det er for lange strekningar berre lineføringa til postvegen som er bevart. Eit unntak er strekningen kor
postvegen går igjennom Isdal gard. Her er vegen framleis ein smal grusveg, og har oppretthaldt sitt originale
preg. Den går opp og igjennom klyngjetunet på Isdal, som i si tid var postgard. Elles er det bevart delar av
postvegen like nord og sør for rundkøyringa sør på Isdal.

Den Trondhjemske postvei er verdisett utifrå at han er eit nasjonalt viktig kulturminne, i tillegg til graden av
autentisitet i området på Isdal gard.

På bakgrunn av dette vert Delområde 5 – Den Trondhjemske postveg vurdert å ha stor verdi.
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11.8 Delområde 6 – Isdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

Isdal (gnr. 185) var tidlegare gnr. 2 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde
garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Isdal er eitt av dei få klyngjetuna som ligg att i Hordalandsbygdene, etter at dei store utskiftingane kring
hundreårsskiftet løyste opp fellestunet og den gamle teigblandinga (Brekke 1993). Dei lange, låge lemstovene
ligg i eitt tett tun, som merkjer seg ut i landskapet når du reiser fylkesvegen nordover frå Knarvik.

Som Havråtunet på Osterøy, gjev tunet på Isdal eit inntrykk av dei store fellestuna som prega Vestlandet fram
til slutten av 1800 talet. Den reviderte lova om utskifting av jordfellesskap på innmark kom i 1857, og det førte
med seg at dei fleste tuna vart oppløyste og husa flytta ut til nye tufter. Dette skjedde ikkje på Isdal, jamvel om
utskiftinga av jorda er gjennomført for å samla bruka i større einingar.

Garden Isdal er omtala i skriftlege kjelder alt tidleg på 1500 talet, men oppdelinga av garden i mindre bruk, og
med mange brukarar i tunet, høyrer seinare hundreår til. Garden høyrde truleg under kongsgarden på Seim i
mellomalderen. Seimsgardane hadde heilt opp til vår tid nausta sine i Isdalstø. Den Trondhjemske postvegen
går gjennom tunet på Isdal, kor det var postgard og skysskifte. Sjølve skysstasjonen var i Isdalstø.

Figur 11 10. Registreringskart, Delområde 6 – Isdal (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Arkeologiske kulturminne

I og ikring tunet på Isdal er det fleire automatisk freda kulturminne. På grensa mellom bruk nr. 4 og nr. 6, og
kloss i vestre kant av vegen til tunområdet, ligg gravhaugen Kolhøgjen (Askeladden ID 97663). Haugen er 20
30 meter i diameter, om lag 2 3 meter høg, og bygd av jord og stein. Han er temmeleg overdyrka, men er
framleis ganske tydeleg. Her skal ha vore funne både sverd og øks, som seinare vart oppsmidde.

Om lag 24 meter aust for sørenden av løa på bruk nr. 3 låg det tidlegare ein rest av gravhaugen Løhaugen
(omtala som Grøthaugen/Grythaugen hjå Per Fett, etter skildring av Christie i 1824 og seinare Eldrid Straume i
1955, men dette er ikkje eit namn ein kjenner til på garden i dag) (Askeladden ID 97664). Haugresten låg på
ein liten avrunda bergknatt med fint utsyn nedover dalen, og er oppgitt å vere om lag 8 x 4 meter N S, og 30
50 cm høg. Ein kjenner ikkje til funn frå haugen. I dag er gravminnet øydelagt og fjerna.

100 meter aust på tunet på bruk nr. 4, på grensa mellom dette bruket og bruk nr. 3, ligg enno ein gravhaug
(Askeladden ID 97665). Også denne haugen går under namnet Kolhøgjen, og Per Fett omtaler han som ein
naturleg haug kor det ein gong hadde vorte funne ein vikingtidsøks (B10990). Haugen er truleg i hovudsak
naturleg, men kan ha vorte påbygd og nytta som gravminne i førhistorisk tid. At ein har nytta
naturformasjonar som utgangspunkt for gravminne, er noko ein kan sjå fleire stader her til lands. For fleire år
sidan kom ein ved åkerarbeid ned på store heller i haugen, men grunneigar har latt desse ligge her uforstyrra.

Figur 11 11. Gravrøys ID 249744 på toppen av Vardhøyen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

På toppen av Vardhøyen, nord for tunet på Isdal, ligg det to gravrøyser (Askeladden ID 249744 og 249752).
Den sørlegaste av røysene er størst, og ligg dominerande til med utsyn utover dalen (ID 249744). Gravminnet
er noko forstyrra, men framleis av imponerande storleik. Noko lenger mot nord ligg ei anna røys, men denne
er meir forstyrra av moderne aktivitet, og meir vanskeleg å få inntrykk av (ID 249752). Flata på toppen av
Vardhøyen er delvis tildekt av avfall, så det er umogleg å seie om det er enno fleire arkeologiske kulturminne
her, utan at staden vert rydda og nærmare undersøkt.
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Aust for Kolhøgjen (ID 97663) ligg Kirkhøgjen. Dette er ein stor og markant knaus, kor Christie i 1824 nemner
at det skal ha lagt gravhaugar på toppen. Aust for Kirkhøgjen skal det ein gong ha stått 11 bautasteinar, men i
dag er her ingen spor etter desse. Haugen skal tidlegare ha vore mykje større, men det vart tatt jord og stein
av han i samband med bygginga av postvegen, som går like attmed haugen. Ei segn fortel at her skulle byggjast
kyrkje på haugen, men at ein natt det var storm, vart tømmeret drive over fjorden til Hamre på Osterøy, så
kyrkja vart heller bygd der.

Det har også vore tradisjon om ein gravhaug på Stallen på bruk nr. 10, men det er uvisst om dette var eit
gravminne. Truleg låg han der kor seinare fylkesvegen og rundkøyringa kom, og eksisterer i så fall ikkje meir.

Frå Isdal kjenner ein dessutan til fleire steinalderbuplassarmed relativt store mengder gjenstandsfunn. Desse
vart registrert på 1970 talet i samband med plan om bygging av Hagelsundbrua og tilhøyrande vegnett, og er
nærmare skildra under Delområde 4 – Hagelsund.

Potensialvurdering

Innmarka på Isdal er godt dokumentert, men med omsyn til at det i 2019 blei registrert to til då ukjente
gravrøyser like nord for tunet på garden, er det ikkje usannsynleg at her framleis kan finnast faste arkeologiske
kulturminne som enno ikkje er registrert.

Med omsyn til alle dei kjende førhistoriske kulturminna på Isdal, er potensialet for å finne ytterlegare spor
etter førhistorisk aktivitet vurdert å vere særs stort. Spesielt i området rundt tunet vil det vere sannsynleg å
finne forskjellige former for busetnadsspor, men òg i område lenger unna tunet og i utmarka vil det vere stort
funnpotensial. Funnpotensialet er generelt sett vurdert å vere stort på Isdal.

Figur 11 12. Klyngjetunet på Isdal (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Nyare tids kulturminne

Lemstovene på Isdal er vedlikehaldne med omhug av eigarane, og mange av dei historiske kvalitetane i tunet
er tekne vare på. Bygningane i tunet er skildra i Askeladden, i Norske Gardsbruk (1964a) og fleire av dei har òg
vorte SEFRAK registrert. Følgjande gjennomgang av dei viktigaste bygningane i tunet byggjer på alle desse
kjeldene.

Både våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 1 skal ifylgje Norske Gardsbruk vere bygd i 1867.
Våningshuset er i tillegg SEFRAK registrert, og byggjeåret er der oppgitt til å vere 1868 (id. nr. 1263 0032 003).
Bruket ligg for seg sjølv, nokre hundre meter vest for klyngjetunet på Isdal, og like vest for fylkesvegen. I dag er
det berre våningshuset som er bevart.

På bruk nr. 2 skal våningshuset vere bygd ikring år 1800, medan driftsbygningen skulle vere eldre enn 1880,
det året då bygningen ifylgje Norske Gardsbruk vart ombygd. Våningshuset er både SEFRAK registrert (id. nr.
1263 0032 007) og registrert i Askeladden (ID 224204 3). Berre våningshuset og eit par uthus står i dag.

Våningshuset på bruk nr. 3 skal vere av uviss alder, men skal seinare ha vorte ombygd i 1958 (SEFRAK id. nr.
1263 0032 016) (Askeladden ID 224204 7). Driftsbygningen/løa skal ifylgje Norske Gardsbruk vere frå 1956.
SEFRAK registeret opplyser ingenting om alderen til bygningen, men den er indikert på kartet å vere frå før
1850, så det er mogleg at det er feiltrykk i Norske Gardsbruk, og at løa er frå 1856 (id. nr. 1263 0032 017). I
Askeladden står det heller ikkje noko om alderen til løa (ID 224204 8). Bygningane finst framleis.

På bruk nr. 4 skal både våningshuset og fjøs/løe vere av uviss alder, men gamle. Dei vart seinare ombygd i
1866, og er altså eldre enn dette. Berre våningshuset er SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0032 018), og ingen av
bygningane er særskilt nemnt i Askeladden. Begge bygningane finst framleis.

På bruk nr. 5 er det registrert ein rekkje forskjellige gardsbygningar i Norske Gardsbruk. Her skal vere
våningshus frå 1862, ein driftsbygning frå 1939, eit reiskapshus frå 1879, eit garveri frå 1892 og eit naust av
uviss alder. Det er berre våningshuset som er SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0032 008), og registrert i
Askeladden (ID 224204 4). Både våningshuset og driftsbygningen står framleis. Det er uvisst kor dei andre
bygningane nemnt i Norske Gardsbruk stod, og om dei framleis finst.

Vidare nemner Norske Gardsbruk at det på bruk nr. 6 skal vere våningshus og driftsbygning frå ikring 1888, i
tillegg til eit reiskapshus frå 1890. Ifylgje SEFRAK registeret skal våningshuset vere frå 1600 talet (id. nr. 1263
0032 010). Dette vert òg nemnt i Askeladden (ID 224204 5). Det er uvisst på kva bakgrunn våningshuset er
datert. Også driftsbygningen er registrert i SEFRAK (id. nr. 1263 0032 011) og i Askeladden (ID 224204 6), men
her vert det ikkje sagt noko om dateringa til bygningen. Desse bygningane står framleis.

Til sist er det på bruk nr. 7 eit våningshus frå 1827, og fjøs/løe frå 1880. Sistnemnde vart ombygd i 1928. Begge
bygningane er både SEFRAK registrert og registrert i Askeladden (SEFRAK id. nr. 1263 0032 001 og 002, og
Askeladden ID 224204 1 og 2).

Kulturlandskapet

Innmarka på Isdal består av ope og velhalde kulturlandskap, med fleire kulturminne, mellom anna steingardar
og bakkemurar, gardflor (vårflor), smalehus (skjeneflor), kvernhus og oppmura vegar. Somme av desse
kulturminna er registrert i Askeladden. Her er mellom anna to såkalla gardflor, også kalla vårflor, i steingarden
mellom innmarka og utmarka (ID 224204 9 og 11). Florane ligg like ved Stølen, aust for tunet på Isdal, kor
kyrne vart samla og mjølka. I steingarden mellom innmark og utmark på bruk nr. 2 og 7 er det bygd to
steinbygningar, såkalla smalehus (ID 224204 10 og 13). Her søkte husdyra ly i dårleg ver. Slike hus vart mest
brukt av sauane, eller smalane som dei vart kalla. Tidlegare vart smalehusa på Isdal kalla skjeneflor.

Det einaste bevarte kvernhuset på Isdal ligg like nedanfor Stølen, i det som lokalt vert kalla Kvernhusdalen ved
Isdalselva (ID 224204 12).
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Figur 11 13. På Isdal er det bevarte store og velhalde område med kulturlandskap (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Verdivurdering

Isdal er eitt av dei få klyngjetuna som ligg att i Hordalandsbygdene. Som kulturmiljø vert Isdal rekna som så
viktig at det i sin heilheit er registrert som ein kulturhistorisk lokalitet i Askeladden (ID 224204). Garden er òg
lagt inn som omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø i sist vedtekne kommunedelplan for Knarvik og
Alversund i tidlegare Lindås kommune (H570_6) (Lindås kommune 2019c, 2019d).

På Isdal er det bevart fleire førhistoriske gravhaugar og gravrøyser, som viser den store tidsdjupna garden har.

Lemstovene på Isdal er vedlikehaldne, og mange av dei historiske kvalitetane i tunet er tekne vare på.
Kulturlandskapet rundt er velhalde. Innmarka har lange, høge steingardar, med vårflorer bygd av stein.

Gardstunet i Isdal med klyngetunet, fleire automatisk freda gravminne og den Trondhjemske Postveien
(delområde nr. 5) har nasjonale og regionale kulturminneverdiar. Kulturlandskapet rundt tunet er ein naturleg
del av det samla kulturmiljøet, og utgjer ein viktig del av kunnskaps og opplevingsverdiane. Tunet er ikkje
freda, men det har høg status som verneverdig kulturminne.

På bakgrunn av dette er det vurdert at Delområde 6 – Isdal har svært stor verdi.
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11.9 Delområde 7 – Isdal utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Delområdet er del av utmarka til Isdal (gnr. 185), og er sameige mellom fleire av bruka på garden.

Figur 11 14. Registreringskart, Delområde 7 – Isdal utmark (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå delområdet.

Potensialvurdering

Med omsyn til at det er funne ein mogleg buplass på austsida av Langavatnet, i tillegg at det i det same
området òg ligg restar etter ein gamal hustuft (sjå delområde nr. 8), er det ikkje usannsynleg at tilsvarande
kulturminne òg finst på vestsida av vatnet. Funnpotensialet innanfor delområde nr. 7 vert vurdert å vere noko.
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Figur 11 15. Oppmura steinhus i utmarka til Isdal (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Innanfor delområdet er det typiske utmarkskulturminne, som steingardar og torvhus. To oppmura
steinhus/torvhus ligg på sørsida av myrområdet på vestsida av Langavatnet. Her har vore tømmerhogst i
samband med kraftlinene som går gjennom området, og dette arbeidet har truleg vore med på å skade dei to
murhusa.

Her er òg fundamentet til eit gamalt pumpehus som ein gong låg her, men dette er ikkje eit særskilt gamalt
kulturminne.

Kulturlandskapet

Delområdet består av utmark med einskilde nyare tids kulturminne. Langs grensa mot Erstad (gnr. 140) finst
det ein steingard.

Verdivurdering

Området er del av utmarka til Isdal gard, med kulturminne som steingardar og to steinhus. Desse kulturminna
er av alminneleg type, men har likevel verdi som historieforteljande element i eit utmarksområde. Det går
kraftliner gjennom delområdet, som elles er uforstyrra av moderne tiltak.

På bakgrunn av dette, vert det vurdert at Delområde 7 – Isdal utmark har noko verdi.
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11.10 Delområde 8 – Åse

Registreringskategori: Gardsmiljø

Åse (nordre og søre) (gnr. 186 og 187) var tidlegare gnr. 3 og 4 i det gamle Hamre herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 16. Registreringskart, Delområde 8 – Åse (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne på Åse, men i samband med Bergen Museum sine
kulturminneregistreringar her i 1969 vart det nemnt at det skulle liggje ein mogleg «buplass» på gnr. 186/2 3,
på ein oppdyrka myrflate med bratte skrentar rundt (top. ark. dok. nr. 027642). Staden skulle liggje om lag 230
meter sørvest for driftsbygningen, og 150 meter nordaust for Langavatn. Den moglege lokaliteten vart påvist i
samband med nydyrking, og ein fann då både trekol og brent stein her, men ingen tilverka gjenstandar.
Funnstaden vart seinare peika ut av grunneigar i samband med ei synfaring på garden i 2019.

På gnr. 186/1 finst det dessutan fleire oppmura tufter og røyser. Desse ligg om lag 650 meter nord for tunet,
og like aust for veg til elva og kvernhuset. Tuftene er «gammeliknande», og av spesiell utforming. Dei er av
uviss alder, men kan vere gamle. Om røysene her er rydningsrøyser eller gravminne er uvisst.
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Figur 11 17. Utsikt frå mogleg buplassområde på Åse (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Figur 11 18. Nordaust på Åse er det fleire hustufter og røyser av uviss alder (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Potensialvurdering

Funn av ein mogleg førhistorisk buplass på garden, saman med potensielt gamle tufter og røyser, indikerer at
det er eit relativt stort funnpotensial her. Utanom desse stadene, er nok det største funnpotensialet oppe på
innmarka til Søre Åse, kor den eldste historiske busetnaden har lagt. Funnpotensialet er generelt sett vurdert å
vere stort.

Nyare tids kulturminne

Det vart i si tid berre i liten grad gjennomført SEFRAK registreringar på Åse, så følgjande skildring av dei eldre
gardsbygningane på garden er difor i hovudsak basert på Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a).
Eventuell tilleggsinformasjon om dei SEFRAK registrerte bygningane vil også verte nemnt.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og ortofoto, får ein eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg
gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Nordre Åse (gnr. 186), bruk nr. 1, skal våningshuset vere frå 1892. Bygningen er ein av dei få som er
SEFRAK registrert her på garden (id. nr. 1263 0032 029). Driftsbygningen er av uviss alder, men skal vere
gammal. Den vart ombygd i 1947. Begge bygningane står framleis, men driftsbygningen har seinare vorte
påbygd.

Videre er det på bruk nr. 2, 3 og 4 eit våningshus bygd i 1919 (SEFRAK id. nr. 1263 0032 020). Delar av
bygningen brann for nokre år sidan, men bygningen er framleis ståande. Her skal òg vere noko som Norske
Gardsbruk omtalar som eit eldre uthus, og som truleg er driftsbygningen på bruket.

Figur 11 19. På Åse finst det store, opne område med kulturlandskap, eldre gardsbygningar og lange strekningar med
steingardar (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Tunet på Nordre Åse, bruk nr. 7, ligger oppe på Søre Åse, i området kor gamletunet låg. Våningshuset er av
uviss alder, men vist som ein bygning eldre enn 1850 på kartet (SEFRAK id. nr. 1263 0032 030). Løa er truleg
også gammal, men bygningen er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk eller i SEFRAK registeret, så alderen er uviss.

På Søre Åse (gnr. 187), bruk nr. 1, skulle ifylgje Norske Gardsbruk både våningshuset (SEFRAK id. nr. 1263
0032 028) og driftsbygningen vere bygd i 1840. Våningshuset er rive, og truleg er det heller ikkje bevart noko
av den gamle driftsbygningen.

På bruk nr. 2 er dei registrerte bygningane relativt nye: våningshuset skal vere bygd i 1948, og driftsbygningen
i 1962. Begge bygningane står her framleis, men driftsbygningen er ein del påbygd og endra i høve til korleis
bygningen var på 1960 talet.

Til sist er det på bruk nr. 3 eit gammalt våningshus av uviss alder. Bygningen vart ombygd i 1902. Gamleløa
skal vere frå ikring 1810, medan driftsbygningen skal vere bygd i 1962. I dag er både våningshuset og
driftsbygningen mykje ombygd. Det er uvisst om gamleløa framleis står.

Kulturlandskapet

På Åse er det store og velbevarte kulturlandskapsområde, med forskjellige kulturspor. Her er steingardar fleire
stader, både på Søre og Nordre Åse, i tillegg til bakkemurar, tufter, kvernhus og stemme, vegfar og andre
oppmuringer.

Slåtte og beitemark finn ein især i området rundt Søre Åse, medan det nord for tunområdet på Nordre Åse er
eit stort og ope område med myr og graskledde flatar, som strekk seg nordover langs austsida av
Trædalsvatnet, og fram til grensa mot Espeland (gnr. 163).

Verdivurdering

Innanfor kulturmiljøet på Åse finst det pr. i dag ingen førhistoriske kulturminne registrert i Askeladden, men
her er kjent kulturminne som kan vere av slik alder. Berre nærmare undersøkingar vil kunne verifisere dette.

Her er framleis bevart ein del eldre gardsbygningar, fleire av dei bygd på 1800 talet. Somme av bygningane er
SEFRAK registrert, og andre skildra i Norske Gardsbruk frå 1964. I tunområdet på Søre Åse ligg bygningane for
ein stor del framleis samla, og har slik bevart mykje av den gamle klyngjetunsstrukturen.

Kulturlandskapet på garden er ope og velhalde, og inneheld mange eldre kulturspor.

Det er på bakgrunn av dette vurdert at Delområde 8 – Åse harmiddels verdi.
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11.11 Delområde 9 – Den Indre Farleia

Registreringskategori: kulturhistorisk landskap

Noreg har slutta seg til den europeiske landskapskonvensjonen. Denne held fram at landskapet er ein felles
ressurs som må sikrast gjennom målretta planlegging, forvalting og vern. Konvensjonen oppmodar til å
kartleggje og prioritere landskap, og kulturminneforvaltinga har eit særleg ansvar for å halde oversyn over
kulturhistorisk verdifulle landskap. Med bakgrunn i dette starta riksantikvaren i 2013 eit forprosjekt for å
etablere eit register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Hensikta med registeret er å
gi kommunane eit verktøy for å ivareta viktige landskapsverdiar i sin planlegging.

Figur 11 20. Utsikt over Alversundet (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland vart utarbeida i 2016. Rapporten
skildrar dei ni landskapa som er valde ut i Hordaland, med grunngjeving for utveljinga. Den gjev omtale av
sårbarheit og retningsliner for forvaltning. Eitt av landskapa ligg delvis i Alver kommune, nemleg den Indre
Farleia (Askeladden K416). Området er på totalt 196 km2, og strekkjer seg frå Alversund til Kjelstraumen, og
frå Hundvin i Lindås til nordvest om Mjøs på Radøy.

Området ligg inne i omsynssone med føremål om bevaring av kulturminne og kulturmiljø i gjeldande
kommuneplan for Lindås (H570_1). Omsynssona vart delt i to soner i kommuneplanen fordi området vert delt
av kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden. Det er det sørlegaste av desse to områda som
utgjer delområde nr. 9 i denne fagrapporten.

Følgjande skildring og verdivurdering av delområdet er henta frå Riksantikvaren sin rapport over
kulturhistoriske landskap i Hordaland (Riksantikvaren 2016).
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Landskapskarakter

Landskapet ligg innaskjers og er lågt og langstrakt. Det er rivna i talrike landtunger og øyer, der fjordar,
straumar og sund skil og bind saman. Landskapet fortel om overgangen frå dei fyrste faste bustadene med
fangst og fiske som leveveg, til eit kombinert næringsgrunnlag av fiske og jordbruk i det milde kystklimaet,
heilt fram til vår tid. Lyngheilandskapet på Lygra er eit markant element. Landskapet er prega av lite trevekst i
ytre strøk, og store myrer. Kongsgarden på Seim ligg strategisk til, midtveges mellom innløpa til farleia. Her er
bautasteinar, og bøkeskog frå vikingtid som fortel om handel med kontinentet. I dette landskapet går Den
Indre Farleia, frå Alversund til Kjelstraumen. Leia har små og middels store landskapsrom og passerer mange
kulturminne knytt til denne viktige, heilårsopne ferdselsåra.

Skildring

I enden av den geologiske formasjonen Bergensbogane ligg eit langstrakt landskap som strekkjer seg mot
nordvest. Det er rivna i talrike låge landtunger og øyar. Området strekkjer seg frå Alversund til Kjelstraumen,
og frå Hundvin i Lindås til nordvest om Mjøs på Radøy. Her er mildt kystklima og vekslande vilkår på land, frå
skrint jordsmonn til større avsetningar av fruktbar, sjølv drenerande jord. I sjøen er det rike og sterke
straumar. Ei heilårsopen farlei fører frå Alverstraumen, gjennom den vidare Lurefjorden og ut Kjelstraumen i
Austrheim.

Dei rike saltvasstraumane har gjeve grunnlag for meir permanent busetnad i steinalderen, og her byrja ein
tidleg med jordbruk. Den rike funnstaden Fosnstraumen nord om Mjøs, der brua i dag forbind Radøy og
Fosnøya, er mellom dei mest framståande døma på tidleg permanent busetnad i landet. På Straume, like ved,
er det funne om lag 4500 år gamle pollen av korn som vitnar om bufast kombinasjonsbruk av jordbruk og
fiske.

Eit kultivert lyngheilandskap har breidd seg over mykje av området, særleg i utmarkene i ytre strøk der det er
mykje skrinn jord. Lyngheiene på Lygra er eit markant landskapselement med stor tidsdjupne og representerer
eit av dei tre nasjonale referanseområda for lyngheilandskap. Landskapet er framleis prega av lite trevekst i
ytre strøk og har store myrer der ein har henta brensel. Det skogfattige landskapet er eit av kjerneområda for
samanbygde hus og for bruk av stein som byggemateriale til gardflorar, løer og steingjerde. Slik fortel
landskapet også om eit kulturfellesskap kring Nordsjøen. Dei mange små bruka som pregar landskapet i dag,
har eigedomsstruktur frå tida etter jordskiftet, men fiskarbonden har fram til våre dagar hatt det same
kombinerte livsgrunnlaget som dei som slo seg ned på Straume.

Ressursrikdom i området er spegla i stadnamn som Njøten og Hundvin. Og har gjeve grunnlag for viktige
maktstrukturar. Gravrøyser ved farleia vitnar om storfolk i området i førhistorisk tid. Rike funn knytt til dei
sjølvdrenerande dyrkingsfelta på Lygra og Seim stør opp om at sagamaterialet seier dei var kongsgardar. Seim,
der Håkon den gode etter tradisjonen skal vere gravlagt, ligg midtvegs mellom dei tronge innløpa til farleia.
Her har vore uvanleg mange bautasteinar, og enno står ein i kvar ende av den gamle innmarka i bygda.
Bøkeskogen på Vollom er den nordlegaste i verda og frå vikingtida, og vitnar om eit handelsnettverk til
kontinentet.

Etter landssamlinga vart maktstrukturane i Nordhordland oppløyste. Mykje eigedom i området vart lagt under
krona, kyrkja og klostera frå 1100 talet av. Kyrkjestadene Alversund, ved Alverstraumen, Seim og Lygra
dominerte frå no av utsynet frå leia. På Lindås ligg ruinen til ein av to kjende steinkyrkjer i Nordhordland.
Truleg er den frå 1100 talet.

Stadnamnet Festo midtvegs i leia vitnar om ferdselen som har vore her. Handels og overnattingsstader for
langvegsfarande var det i Alverstraumen, i Kjelstraumen og på Bruknappen. Også «Kipestrilen» som heldt til i
området brukte leia for å kome til Bergen med varer. Ved ventestader langs dei sterke straumane er det boltar
og ringar som fortel om korleis ferdselen gjekk føre seg før motorane kom. Seinare vart dampskipskaiene
knutepunkt og post , gjestgjevar og handelsstader. Lindåsslusene er eit særmerkt kulturminne frå denne tida.
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Verdivurdering

Permanent busetnad og framvekst av eit kombinert næringsgrunnlag av fiske og jordbruk har stor tidsdjupne
og ein kontinuitet i landskapet. Lyngheilandskapet på Lygra er sjeldan og framståande i nasjonal og
internasjonal samanheng. Landskapet er eit av dei nasjonale kjerneområda for samanbygde hus og for bruk av
stein som byggjemateriale, som plasserer landskapet i eit kulturelt fellesskap med andre område kring
Nordsjøen. I dette landskapet ligg den strategisk viktige indre farleia. Den har mange kulturminne knytt til seg
med stor tidsdjupne og høg opplevingsverdi. Her er mange gravrøyser som syner om maktstrukturar i
forhistoria. Kongsgarden på Seim vitnar om kor viktig Den Indre Farleia var i vikingtid og kva rolle den spelte i
noregshistoria.

Det er på bakgrunn av dette vurdert at Delområde 9 – Den Indre Farleia har svært stor verdi.
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11.12 Delområde 10 – Alver

Registreringskategori: Gardsmiljø

Garden Alver (gnr. 137) var tidlegare gnr. 49 i det gamle Alversund herad. Fram til kommunesamanslåinga i
2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 21. Registreringskart, Delområde 10 – Alver (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det finst fleire automatisk freda kulturminne på Alver. På bruk nr. 14, om lag 75 meter nordvest for Alver
kyrkje, ligg det ein steinalderbuplass (Askeladden ID 112119).

I samband med områdeplan for Alversund, vart det i 2011 gjennomført arkeologiske undersøkingar i
planområdet, og det vart påvist fleire automatisk freda kulturminne. Innanfor delområdet som vert diskutert
her, vart det påvist ein gravhaug (Askeladden ID 148449), ein dyrkingsflate (Askeladden ID 148451) og eit
gravminne (Askeladden ID 148452).

Nyleg er det dessutan registrert fleire automatisk freda kulturminne på Hammarstykket, like nordaust for
Alversundbrua. Dette er busetnadsspor, eit dyrkingslag og ein eldstad (Askeladden ID 281670). Desse
kulturminna er datert til perioden yngre steinalder – jernalder. I det same området vart det i tillegg påvist eit
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dyrkingslag frå førromersk jernalder (Askeladden ID 283868), og ein eldstad frå romartid (Askeladden ID
283870).

På garden er det òg gjort fleire lausfunn av førhistoriske gjenstandar. I ein myr, om lag 100 meter søraust for
tunet på bruk nr. 1, vart det i si tid funne ei klebergryte frå yngre jernalder (B3236). Sørvest for stova på bruk
nr. 21 har det vorte funne ein slipeplate frå steinalder (B11838). På dette bruket er det dessutan funne ein
rekkje andre gjenstandar, men desse er av meir uviss alder. Ved graving av tomt for nytt bustadhus på bruk nr.
372, vart det funne ein skiferpil og einmeisel av grønstein (B13567). Begge gjenstandane er frå steinalder.
Elles er det funne åtte øksar frå steinalder i hagen på bruk nr. 28 (B15644), men denne funnstaden ligg i
Alvermarka, langt sør for delområde nr. 9. Og til sist, er det på bruk nr. 6 funne eldflint (B18025).

Figur 11 22. Halvpart av skiferpil funne på Alver (B13567) (Foto: Bergen Museum ©).

Potensialvurdering

Med omsyn til delområdet sin topografi i tillegg til plasseringa på austsida av Alversundet, saman med dei
automatisk freda kulturminna og lausfunna frå garden, så vert funnpotensialet innanfor delområde nr. 10
generelt sett vurdert å vere stort. Mykje av området er nedbygd, og delar av området er allereie undersøkt,
men framleis er det stader her kor ein kan forvente å finne fornminne. Generelt sett er funnpotensialet på
Alver vurdert å vere stort.

Nyare tids kulturminne

I motsetnad til kva som er tilfelle for mange av dei andre gardane i planområdet, så har mykje av Alver vorte
SEFRAK registrert. Då her er særs mange gardsbygningar, er det berre rom for å skildre nokre av desse i denne
utgreiinga. Følgjande skildring tek difor utgangspunkt i det som er tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964a), supplert med informasjon frå SEFRAK registeret. I tillegg er nokre bruk som ikkje er tatt med i
Norske Gardsbruk nemnt i dei tilfella kor det er relevant for utgreiinga.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg
gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På bruk nr. 1 er det eit toetasjes bustadhus, kor første etasje vart bygd i 1860, medan andre etasje vart bygd i
1940 (SEFRAK id. nr. 1263 0017 032). Austenden av huset vart påbygd i 1956. På bruk nr. 1 ligg det òg eit
fabrikkanlegg, bygd i åra 1860 – 1940 (id. nr. 1263 0017 034). I det same området ligg det dessutan eit
bustadhus frå 1864 (id. nr. 1263 0017 029) og eit stabbur frå byrjinga av 1900 talet (id. nr. 1263 0017 031).
Desse to sistnemnde bygningane høyrde tidlegare til bruk nr. 1, men er no skilt ut som eige bruk (bnr. 195).
Alle desse SEFRAK registrerte bygningane finst framleis. I tillegg er her både løe og driftsbygning av uviss alder.

På bruk nr. 7 er det ifylgje Norske Gardsbruk eit våningshus frå 1872, og som seinare vart ombygd i 1955, løe
og fjøs frå 1915, og eit reiskapshus frå 1959. Våningshuset (SEFRAK id. nr. 1263 0017 021) og løe/fjøs (SEFRAK
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id. nr. 1263 0017 022) er begge SEFRAK registrert.
Ifylgje informasjon herifrå skal sørlege halvdel av
løe/fjøs vere bygd ikring 1860. Dei to bygningane står
framleis. I tillegg er det SEFRAK registrert ein jordkjellar
på bruket (id. nr. 1263 0017 023).

Vidare er det på bruk nr. 14 eit våningshus frå 1905, som
seinare vart påbygd i 1952, driftsbygning frå 1905 og eit
hønsehus frå 1957. Tunet ligg på begge sider av
fylkesvegen, og like vest for bensinstasjonen ved
Alversundbrua. Berre driftsbygningen er SEFRAK
registrert (id. nr. 1263 0017 005). Truleg står alle dei
nemnde bygningane framleis.

På bruk nr. 17 skal det vere eit våningshus som vart bygd
så tidleg som i 1810, saman med ei løe frå 1905 og eit
fjøs frå 1946. Av desse bygningane er det berre
våningshuset som er SEFRAK registrert (id. nr. 1263
0017 020). Alle dei eldre gardsbygningane i tunet står
truleg framleis.

Våningshuset på bruk nr. 18 og 23 skal vere bygd i 1892,
og seinare ombygd i 1962. Løa og fjøset skal vere av
uviss alder, men «gamle». Dei vart seinare ombygd i
1951. Heile tunet på bruket (saman med det meste av
tunet på bruk nr. 24) er i dag fjerna i samband med
reguleringsplan for ny skule.

På bruk nr. 19 (i dag skilt ut som bruk nr. 129) er det eit våningshus/pensjonat (bygd i 1952), i tillegg til ei løe
frå 1946. Begge desse bygningane står framleis. I dag ligg dessutan Alver hotell på staden. Garden høyrde
opphavleg til besteforeldra til forfattaren Amalie Skram.

Våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 20 er begge SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0017 011 og 1263
0017 013). Våningshuset vart truleg bygd på byrjinga av 1800 talet, og den sørlege delen skal vere eldst,
medan driftsbygningen skal vere bygd på slutten av 1800 talet. Begge desse bygningane finst framleis. På
bruket finst det òg to SEFRAK registrerte tufter etter smalehus (id. nr. 1263 0017 014 og 017), ei tuft etter eit
bustadhus (id. nr. 1263 0017 019) og ein potetkjellar (id. nr. 1263 0017 018).

På bruk nr. 21 skal det vere eit våningshus frå 1920, eit fjøs frå 1939 og ei løe av uviss alder. I fylgje SEFRAK
registeret skal løa vere bygd like etter utskiftinga i 1860, medan fjøset skal vere frå 1937 (id. nr. 1263 0017
026). I tillegg er òg ein jordkjellar SEFRAK registrert her (id. nr. 1263 0017 025). Våningshuset og jordkjellaren
er i dag skilt ut som bruk nr. 318.

Løa/driftsbygningen på bruk nr. 818 (tidlegare bnr. 24) er ei grindløe som skal vere bygd i samband med
utskiftinga på garden, og som seinare vart påbygd i 1934 (SEFRAK id. nr. 1263 0017 009) (Askeladden ID
211661). Bygningen er reist av ein nesten intakt grindkonstruksjon frå ei løe som sto oppe i hovudtunet på
Alver før utskiftinga. Dette er så langt vi kjenner til i dag (2015) den mest intakte grindkonstruksjonen av
denne typen her manglar berre ein stav, og vi trur at det tidlegare har vore breiare sval på longsidane som
vart skifta ut i samband med flyttinga. Løa og ein del av innmarka ikring ligg inne som omsynssone bevaring
kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for tidlegare Lindås kommune (H570_5) (Lindås kommune 2019a,
2019b).

På grunnen til Alver gard finn vi òg Alversund kyrkjestad, med Alversund kyrkje (Askeladden ID 83775).
Noverande kyrkje står eit par hundre meter opp og aust for Alverstraumen. Den eldste kyrkja var truleg ei
stavkyrkje. Denne vart seinare (truleg i 1629) erstatta av ei tømmerkyrkje. Noverande kyrkje erstatta
tømmerkyrkja i 1879, og vart reist like søraust for den gamle. Området kor kyrkja står heiter «Kjerkjeteigen»,

Figur 11 23. Alversund kyrkje (Foto: Atle Jenssen, Statens
vegvesen).
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og på veg frå Alver til kyrkja passerer ein «Kjerkjehøyen». Rett ned for kyrkja i vest heiter det «Prestestøi», og
nordenden av Kongsøyni ute i sundet heiter «Kyrkholmen».

Figur 11 24. Kulturlandskap på Alver, bruk nr. 1. Tunet på Øvre Tveiten, bruk nr. 6, til høgre (Foto: Atle Jenssen, Statens
vegvesen).

Kulturlandskapet

Den vestlegaste delen av Alver er inkludert i kulturlandskapsområdet Den indre Farlei, som er eit
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (Askeladden K416) (sjå delområde nr. 9 ovanfor). Landskapet er
mellom anna eit av dei nasjonale kjerneområda for samanbygde hus og for bruk av stein som byggjemateriale,
og som slik plasserer landskapet i eit kulturelt fellesskap med andre område kring Nordsjøen. I dette
landskapet ligg den strategisk viktige indre farleia. Den har mange kulturminne knytt til seg med stor
tidsdjupne og høg opplevingsverdi. Her er mange gravrøyser som syner om maktstrukturar i forhistoria.
Kongsgarden på Seim vitnar om kor viktig Den Indre Farleia var i vikingtid og kva rolle den spelte i
noregshistoria.

Landskapet ligg innaskjers og er lågt og langstrakt. Det er rivna i talrike landtunger og øyer, der fjordar,
straumar og sund skil og bind saman. Landskapet fortel om overgangen frå dei fyrste faste bustadene med
fangst og fiske som leveveg, til eit kombinert næringsgrunnlag av fiske og jordbruk i det milde kystklimaet,
heilt fram til vår tid.

Verdivurdering

Innanfor delområde nr. 10 finst det kulturminne heilt attende frå steinalder og fram til ny tid, så tidsdjupna
her er særs stor.

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i det eldre gardssamfunnet som
fantes, og som framleis finst, her på Alver.
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Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt verdifullt kulturlandskap i
Askeladden.

Samla sett vert det vurdert at Delområde 10 – Alver har stor verdi.
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11.13 Delområde 11 – Tveiten

Registreringskategori: Gardsmiljø

Delområdet inkluderer dei to gardane Øvre Tveiten (gnr. 138) og Nedre Tveiten (gnr. 139). Tveiten var
tidlegare gnr. 50 og 51 i det gamle Alversund herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til
Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 25. Registreringskart, Delområde 11 – Tveiten (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Frå Tveiten er det kjent fleire arkeologiske kulturminne, somme er fjerna og somme finst framleis. På Nedre
Tveiten, bruk nr. 30 og bruk nr. 40, vart det ein gong funne ein flatmarksgrav i beitestykket Holo ved foten av
Grautabakkjen. Her var eit rom på om lag 1 x 1 meter, bygd av fire kantsette heller med to heller over. Her låg
trekol og brende bein. I det same området vart det i 1918 funne ei krukkemed beinstumpar og trekol under
nokre store steinar. Ingen av desse funna er registrert i Askeladden.

På Nedre Tveiten, bruk nr. 5 (Prestegarden), står det ein bautastein, som vert kalla Tveitahella (Askeladden ID
55191). Steinen står 50 meter sørvest for prestebustaden, og 10 meter aust for vegen som går ned til Tveiten
kai. Han er 3,7 meter høg, 1,4 meter brei over bakken, men noko avsmalnande mot toppen, og jamt over kring
30 cm tjukk.
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Figur 11 26. Lokalitetane Askeladden ID 148449, 148451, 148452, 148453 og 148456 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Om lag 180 meter sør for bautasteinen ligg ein steinalderbuplass på ein grasvaksen flate (Askeladden ID
134617).

I samband med områdeplan for Alversund, vart det i 2011 gjennomført arkeologiske undersøkingar i
planområdet, og det vart påvist fleire automatisk freda kulturminne. Innanfor delområdet som vert diskutert
her, vart det påvist ein omn (Askeladden ID 148453) og to dyrkingsflatar (Askeladden ID 148456 og 148458).
Den siste av desse er fjerna. Lokalitetane Askeladden ID 148449, 148451, 148452, 148453 og 148456 ligg inne
som omsynssone bevaring kulturmiljø i gjeldande kommuneplan for gamle Lindås kommune (H570_4) (Lindås
kommune 2019a, 2019b). Dei einskilde kulturminna ligg òg inne som bandleggingssonar i kommuneplanen
(H730_42 46). Også våningshuset og eit uthus på gnr. 138/13 14 ligg inne i omsynssona H570_4.

Her er elles gjort fleire lausfunn av førhistoriske gjenstandar. I hagen til prestegarden (gnr. 139/5) har det
vorte funne ein flintdolk, visstnok i påfylla jord som ein nå ikkje veit kor kom frå (B6067). Ein annan flintdolk er
funne i hagen nedanfor lensmannshuset (gnr. 139/40), under ein liten hamar knapt 50 moh. (B6456). Dessutan
er det funne to steinøksar der kor brunnen på gnr. 138/11 no er, og om lag 20 meter sør for vegen til drivhuset
(B11840).
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Figur 11 27. Del av flintdolk funne i hagen på prestegarden på Nedre Tveiten (gnr. 139/5) (B6067) (Foto: Bergen Museum ©).

Potensialvurdering

Med omsyn til delområdet sin topografi i tillegg til plasseringa på austsida av Alversundet, saman med dei
automatisk freda kulturminna og lausfunna frå garden, så vert funnpotensialet innanfor delområde 11
generelt sett vurdert å vere stort.

Nyare tids kulturminne

I motsetnad til kva som er tilfelle for mange av dei andre gardane i planområdet, så har mykje av Øvre og
Nedre Tveiten vorte SEFRAK registrert. Då her er særs mange gardsbygningar, er det berre rom for å skildre
nokre av desse i denne utgreiinga. Følgjande skildring tek difor utgangspunkt i det som er tatt med i Norske
Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a), supplert med informasjon frå SEFRAK registeret. I tillegg er nokre bruk
som ikkje er tatt med i Norske Gardsbruk nemnt i dei tilfella kor det er relevant for utgreiinga.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg
gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Øvre Tveiten (gnr. 138), bruk nr. 1, skal det vere tre våningshus, bygd i 1860, 1905 og 1940. Driftsbygningen
skal vere bygd i 1912, medan eit veksthus skal vere frå 1953. I dag er det gamle tunet splitta opp, og
bygningane ligg på fleire forskjellige bruk. Det eldste av våningshusa ligg på bruk nr. 20 (SEFRAK id. nr. 1263
0018 004), medan eit av dei andre våningshusa ligg på bruk nr. 13 og 14 (SEFRAK id. nr. 1263 0018 016).
Driftsbygningen ligg på bruk nr. 25 (SEFRAK id. nr. 1263 0018 015), og står i dag til forfalls.

Våningshuset på bruk nr. 2 vart bygd i 1902, og fekk eit tilbygg i 1930. Løe og fjøs vart bygd ikring 1870. Også
ei kårstove vart bygd ikring 1870. Våningshuset står truleg framleis, men er mykje påbygd (SEFRAK id. nr.
1263 0018 007). Delar av bygningen er oppgitt å vere «gammal». Også eit uthus og ruin etter våningshus er
SEFRAK registrert på bruket, men ingen av desse finst lenger (id. nr. 1263 0018 008 og 009). Løa og fjøset er
rive, og vart aldri SEFRAK registrert.

Bruk nr. 3 og bruk nr. 4 er ikkje skildra i Norske Gardsbruk, men her er fleire bygningar som er SEFRAK
registrert. På bruk nr. 3 er det eit våningshus som skal ha stått her sidan bruket vart skilt ut frå bruk nr. 2 i
1793 (SEFRAK id. nr. 1263 0018 017). Huset vart seinare ombygd ikring 1850, då det fekk dagens utsjånad. På
det same bruket er det òg ei eldre løe av uviss alder (id. nr. 1263 0018 018). Begge desse bygningane står
framleis. Våningshuset på bruk nr. 4 skal vere bygd i 1914, og står framleis (SEFRAK id. nr. 1263 0018 022). Løa
skal også vere frå byrjinga av 1900 talet, og har i dag moglegvis vorte heilt eller delvis erstatta av ein nyare
bygning (SEFRAK id. nr. 1263 0018 023).
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Figur 11 28. Våningshus (Askeladden ID 218425) og eldhus (Askeladden ID 218574) på Nedre Tveiten (gnr. 139/5) (Foto: Atle
Jenssen, Statens vegvesen).

På bruk nr. 5 skal våningshuset vere bygd i 1889 (SEFRAK id. nr. 1263 0018 005), medan løe og fjøs vart bygd i
1902 (1928 ifylgje SEFRAK) (SEFRAK id. nr. 1263 0018 006). Begge bygningane finst framleis. Bruket var del av
det gamle klyngjetunet på Øvre Tveiten.

Våningshuset på bruk nr. 6 skal vere bygd i 1912, løe og fjøs i 1913 og garasjen i 1952. Alle bygningane står
framleis.

På Nedre Tveiten (gnr. 139), bruk nr. 1, skal våningshuset og løe/fjøs alle vere bygd ikring år 1900, medan eit
vedhus skal vere frå 1959. Dei to fyrstnemnde bygningane er SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0018 026 og
027), og finst begge framleis.

På bruk nr. 2 skal våningshuset vere bygd i 1600, men har i åra sidan både vore påbygd og oppussa. Løe og fjøs
er frå 1954. Ingen av bygningane på bruket har vore SEFRAK registrert. Desse bygningane finst framleis.

Også på bruk nr. 3 er det eit gammalt våningshus, men det er ikkje opplysningar om når det vart bygd. Det vart
påbygd og ombygd i 1888. Driftsbygningen er frå 1937, eit eldhus og ein verkstad frå 1888, eit vedhus frå 1942
og naust frå 1956. Våningshuset (id. nr. 263 0018 042), eit uthus (id. nr. 1263 0018 043), driftsbygningen (id.
nr. 1263 0018 044) og ruinen av eldhuset (id. nr. 1263 0018 045) er SEFRAK registrert. Berre dei tre
førstnemnde finst her i dag.

På kappelangarden på Nedre Tveiten (bnr. 5) er det to eldre gardshus som er registrert i Askeladden. Det eine
er eit eldre våningshus, som er samanbygd med tidlegare bu og stove (Askeladden ID 218425), medan det
andre er eit eldhus (Askeladden ID 218574). Denne bygningen er i tillegg SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0018
046). Eldhuset er ein rest av eit våningshus som tidlegare stod på staden, og kor eldhuset var plassert i
nordenden. Årstalet 1532 skal vere innrissa i kledninga. I tillegg er her eit SEFRAK registrert våningshus frå
byrjinga av 1900 talet (id. nr. 1263 0018 025).

På bruk nr. 8 var det tidlegare eit gammalt våningshus av uviss alder, men som vart ombygd i 1880. Også løa
og fjøset som tidlegare stod her var av uviss alder. Bygningen skal ha vorte ombygd i 1882. Også naustet til
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bruket skal vere bygd i 1882. Av bygningane på bruket, er det berre våningshuset som er SEFRAK registrert (id.
nr. 1263 0018 028). Både våningshuset og løe/fjøs er i dag rive.

Kulturlandskapet

Delområdet tilhøyrar det same kulturlandskapsområdet som Delområde 10 – Alver (K416).

Verdivurdering

Delområde 11 har særs stor tidsdjupne, med førekomstar av kulturminne heilt tilbake frå steinalder og fram til
ny tid.

Her er framleis bevart fleire eldre gardsbygningar, som er gir oss innblikk i det eldre gardssamfunnet som
fantes, og som framleis finst, her på Øvre og Nedre Tveiten.

Kulturlandskapet i området står i ein særstilling, og er tatt med som særskilt verdifullt kulturlandskap i
Askeladden.

Samla sett vert det vurdert at Delområde 11 – Tveiten har stor verdi.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

183 AV 269 
19.11.2021 

   

 

11.14 Delområde 12 – Tveiten utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Delområdet er del av utmarka til garden Øvre Tveiten (gnr. 138).

Figur 11 29. Registreringskart, Delområde 12 – Tveiten utmark (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå delområdet.

Potensialvurdering

Funnpotensialet er vurdert å vere lågt innanfor delområde 12.
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Figur 11 30. Steingard (venstre) og oppmura steinbru (høgre) innanfor delområde 12 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Området er kupert, og består av skog og myr. Elva til Tveitavatnet renn nordvestover gjennom delområdet.
Her finst typiske utmarkskulturminne, som steingardar, utløe, kvernhus og ein oppmura steinbru med
tilhøyrande veg. Delområdet er berre synfart, så her kan vere fleire kulturminne enn dei som er nemnt.

Kulturlandskapet

Delområdet er typisk utmark, med den type kulturminne som pleier å høyre til slike område (steingardar,
oppmura bygningar/uthus, m.m.).

Verdivurdering

Området er del av utmarka til Øvre Tveiten gard, med kulturminne som steingardar, kvernhus, steinbru, med
meir. Desse kulturminna er alle av alminneleg type, men har likevel verdi som historieforteljande element i eit
utmarksområde. Delområdet er uforstyrra av moderne tiltak.

Utifrå dette, vert det vurdert at Delområde 12 – Tveiten utmark har noko verdi.
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11.15 Delområde 13 – Gjervikbygda

Registreringskategori: Kulturhistorisk landskap

I gjeldande kommuneplan for Lindås (no Alver kommune) ligg Gjervik (Gjerdvik) inne som omsynssone med
føremål bevaring kulturmiljø (H570_8). Inkludert i omsynssona er gardane Gjervik (Indre og Ytre), Grøttveit og
Nepstad, og delområdet har difor vorte kalla «Gjervikbygda» i denne konsekvensutgreiinga for å skilje
området frå Delområde 14 – Gjervik.

Figur 11 31. Kulturlandskap på Gjervik (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet innanfor delområdet består av velhalde slåtte og beitemark med bevarte kulturspor som
steingardar, bakkemurar, utløer og andre oppmura bygningar.

Verdivurdering

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til det kulturhistoriske landskapet vert
understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i kommuneplanen.

Delområde 13 – Gjervikbygda er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.16 Delområde 14 – Gjervik

Registreringskategori: Gardsmiljø

Gjervik (eller Gjerdvik) (gnr. 188 (ytre) og 189 (indre)) var tidlegare gnr. 5 og 6 i det gamle Hamre herad. Fram
til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 32. Registreringskart, Delområde 14 – Gjervik (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Frå Gjervik er det kjent to arkeologiske kulturminne, begge gravminne. På Indre Gjervik, bruk nr. 6, ligg restane
av ein gravhaug, den såkalla «Åkerhøgjen» (Askeladden ID 97675). Haugresten ligg om lag 15 meter ovanfor
bygdevegen, og 25 meter vest for ei fylling. Søre og austre kant av gravminnet er markert med ein tørrmur.
Før utgravinga av haugen skal han ha hatt ein diameter på om lag 10 meter. Den opphavlege høgda til haugen
er ukjent. Inne i haugen var det eit gravkammer bygd av steinheller, kor det vart funne ein ubrend mannsgrav.
Graven innehaldt mellom anna eit mogleg sverd, tre spjut, delar av eit skjold, to spannforma leirkrukker, to
krossforma spennar og menneskebein (B2258 B2268). Gjenstandane daterer grava til folkevandringstid.
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Figur 11 33. Spannforma leirkar (B2258) (venstre) og to krossforma bronsespennar (B2266 og B2267) (høgre), funne i
Åkerhøgjen på Gjervik (Foto: Bergen Museum ©).

På Ytre Gjervik, bruk nr. 4, vart det i 1993 grave ut ei gravrøysmed ein branngrav (Askeladden ID 97676). 3F

4

Langs dalbotnen, aust for gardsvegen, parallelt med bekken som renn ned dalen her, løpar ein noko ujamn
svabergsrygg kor røysa låg. Før utgravinga hadde røysa form som ei svak, avlang forhøging med ei tydelegare
markering mot aust. Både røysa og svaberget ho låg på var grasgrodd. Steinane i røysa var lagt opp som eitt
einskild lag, altså ikkje som ei større røys. Sentralt i den nordre halvdelen av røysa vart det reinsa fram eit
område på om lag 1 x 2 meter, orientert nordvest søraust, kor det låg fragment av brende bein og spreidde
partiklar av trekol. Beinmaterialet skal ha høyrt til eit vakse menneske. Trekolet vart datert til tidsrommet 150
f. Kr. – 240 e. Kr.

Utover desse to gravminna, er det ikkje registrert andre fornminne på Gjervik. I samband med Bergen
Museum si registrering på garden i 1969 vart det nemnt ein mogleg bygdeborg på gnr. 188/2. Det moglege
fornminnet skulle liggje 150 meter nord nordvest for våningshuset på bruket, og skulle bestå av eit høgdedrag
med murar. Det er vanskeleg å vite om desse kulturspora er førhistoriske eller frå nyare tid, men det er i kvart
fall tydeleg på kart og ortofoto at det er mange oppmuringer i kulturlandskapet på staden.

Ifylgje Bergen Museum sitt registreringsnotat frå 1969, skulle «noko» ein gong ha vore funne på staden for
gravrøys ID 97676 under oppdyrking. Grunneigar kunne i samband med utgravinga i 1993 opplyse at dette
«noko» skulle vere ein armring av gull. Funnstaden vart sagt å vere ovanfor steingarden, og om lag 15 20
meter nedanfor den undersøkte røysa. Ein veit ikkje kor dette funnet har tatt vegen, og truleg er det forlengst
tapt.

4 Funnstaden er feil kartfesta i Askeladden. Røysa låg ute på dyrka mark, 20 meter lenger mot sørvest.
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Figur 11 34. Staden kor gravrøys ID 97676 tidlegare låg (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Figur 11 35. Strandforskyvingskurve for Gjervik.
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Potensialvurdering

Med omsyn til dei førhistoriske kulturminna på garden, vert funnpotensialet på Gjervik vurdert å vere middels
til stort. Her er frå før ikkje kjent funn frå steinalder, men ut frå strandforskyvingskurva for området (fig. 11
35) vil ein mest truleg kunne forvente å finne eventuelle buplassar frå denne tida i området mellom kote 8 og
15.

Busetnadsspor frå bronse og jernalder vil vere meir truleg å finne i nærleiken av dagens tun, men også ute i
utmarka vil det kunne vere eit visst potensial for funn av fornminne. Generelt sett vert det vurdert å vere noko
funnpotensial på Gjervik.

Figur 11 36. Del av innmarka på Ytre Gjervik, bruk nr. 1. Tunet ligg til venstre i biletet (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Det vart aldri gjennomført SEFRAK registreringar av gardsbygningane på Gjervik, så følgjande skildring av
desse er henta frå Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a). Kva av desse bygningane som framleis står
eller er rive, er uvisst. Det har ikkje vore innanfor rammene til denne utgreiinga å kontrollere alle desse
bygningane i felt, men dei har vore sjekka på ortofoto frå 1966 og så samanlikna med moderne kart og
ortofoto.

På Ytre Gjervik (gnr. 188), bruk nr. 1, var det i si tid to eldre våningshus; eit frå 1905 og eit frå 1943. I tillegg
skulle her vere ein driftsbygning frå 1949. I dag er det berre driftsbygningen som framleis finst, medan dei
andre bygningane vart rive i samband med bygginga av dagens E39.

På bruk nr. 2 skal det vere eit særs gammalt våningshus. Det er uvisst når det vart bygd, men ein veit at det
vart påbygd i 1865, og altså må vere eldre enn dette. Driftsbygningen er frå 1887, og vart seinare påbygd i
1957. Våningshuset står framleis, medan halve driftsbygningen er rive.
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Våningshuset på bruk nr. 3 skal vere bygd i 1924, medan løa/fjøset skal vere «gamal», men ombygd i 1928.
Bruket er fråflytta, og står til forfalls. I dag er det berre våningshuset som framleis står.

På bruk nr. 4 er våningshuset bygd i 1931. Her skal òg vere gamle uthus, men av uviss alder. I dag er det truleg
berre våningshuset som framleis står (det er i dag skilt ut frå bruk nr. 4, og har eige bruksnummer (bnr. 647)).

Også på bruk nr. 5 og 6 er det eldre gardsbygningar, men desse er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk. Bruk nr. 5
er fråflytta, men våningshuset, løa og fleire uthus står framleis. Også på bruk nr. 6 står både det gamle
våningshuset og løa framleis. Sistnemnde er noko påbygd.

På Indre Gjervik (gnr. 189) er det berre bygningane på bruk nr. 2 som er skildra i Norske Gardsbruk. Her skal
det vere eit våningshus frå 1881 og ei løe frå 1862. Begge desse bygningane finst framleis.

Her er langt fleire eldre gardsbygningar enn dei som er nemnt på bruk nr. 2, til dømes er truleg både
våningshuset og løa på bruk nr. 1 gamle.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Gjervik består av velhalde slåtte og beitemark med bevarte kulturspor som steingardar,
bakkemurar, utløer og andre oppmura bygningar. Kulturmiljøet på Gjervik ligg inne som omsynssone for
bevaring av kulturmiljø, saman med miljøa på Grøttveit og Nepstad, i sist vedtekne kommunedelplan for
Knarvik – Alversund med Alverstraumen (H570_8) (Lindås kommune 2019c) (sjå delområde 13 ovanfor).

Verdivurdering

Førekomstane av førhistoriske kulturminne på garden indikerer at det er stor tidsdjupne i busettinga her. I dag
er det berre bevart restane av ein gravhaug på Gjervik, men det er ikkje usannsynleg at her kan vere bevart
fleire kulturminne frå førhistorisk tid. Det er oppmuringer på garden som har vore tolka som spor etter ein
mogleg bygdeborg, men dette er mest truleg spor etter nyare tids gardsdrift.

På garden er det bevart fleire eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga (1878 og 1907), og dei fleste tuna
har ivaretatt ein stor grad av autentisitet. Mange av dei registrerte gardsbygningane har truleg òg bevarte
delar frå tida før utskiftinga, men dette er ikkje dokumentert.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Gjervik med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 14 – Gjervik er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi, men ligg ikkje langt unna å kunne
hatt ein noko høgare verdi.
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11.17 Delområde 15 – Grøttveit

Registreringskategori: Gardsmiljø

Grøttveit (gnr. 190) var tidlegare gnr. 7 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 37. Registreringskart, Delområde 15 – Grøttveit (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne på Grøttveit, men i Bergen Museum sitt registreringsnotat frå 1969
vert det nemnt at det skal liggje ein mogleg bautastein i hagen på bruk nr. 1 (top. ark. dok. nr. 027098).
Steinen skal vere om lag 3 x 0,5 x 0,3 meter, og skulle liggje 6 meter sørvest for våningshuset, kor han vart
nytta som benk. Han skal ein gong ha vorte funne nede ved sjøen ein stad, for seinare å bli flytta opp til tunet.
Garden vert i notatet omtala som Grøttveit, men gardsnummeret er oppgitt å vere både nr. 188 (som er
Gjervik), i tillegg til å vere nr. 7 (som er Grøttveit i Hamre herad), så omstenda rundt dette moglege
kulturminnet har vore noko usikre. Mest truleg er funnstaden Grøttveit. I så fall finst steinen truleg framleis.
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Potensialvurdering

Grøttveit tilhøyrar den same grenda som Gjervik, og funnpotensialet er nok tilsvarande som for den garden.
Strandforskyvingskurva vil òg vere den same for Grøttveit som for Gjervik. Funnpotensialet vert difor vurdert å
vere noko på garden.

Figur 11 38. Kulturlandskap og eldre gardsbygningar på Grøttveit (Foto: Google ©).

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført SEFRAK registreringar på
Grøttveit. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964a). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne
ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette.

På bruk nr. 1 skal det være et «gamalt» våningshus av uviss alder, og som seinare har vorte ombygd, mellom
anna i 1910. Også driftsbygningen på bruket skal vere gamal. Denne vart ombygd i 1927. Begge bygningane
står her enno.

Bruk nr. 2 og 3 har ein gong vorte slått saman til eitt bruk. Her var det tidlegare eit gamalt våningshus, som
mellom anna skal ha vorte ombygd i 1890 (SEFRAK id. nr. 1263 0032 022). På staden står det i dag ein
moderne einebustad. Driftsbygningen er av uviss alder, men ein veit at han vart ombygd i 1949. Denne
bygningen finst framleis.

Utifrå kart og flyfoto kan ein sjå at det er fleire eldre bygningar på Grøttveit enn dei som er nemnt her, men
desse er ikkje tatt med i Norske Gardsbruk, og vert difor ikkje nærmare skildra i denne utgreiinga.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Grøttveit består av velhalde slåtte og beitemark med bevarte kulturspor som
steingardar, bakkemurar, utløer og andre oppmura bygningar. Kulturmiljøet på Grøttveit ligg inne som
omsynssone for bevaring av kulturmiljø, saman med miljøa på Gjervik og Nepstad, i sist vedtekne



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

194 AV 269 
19.11.2021 

   

 

kommunedelplan for Knarvik – Alversund med Alverstraumen (H570_8) (Lindås kommune 2019c) (sjå
delområde 13 ovanfor).

Verdivurdering

På Grøttveit er det ingen bevarte automatisk freda kulturminne, men her skal vere er ein stein, som har vore
tolka som å vere ein førhistorisk bautastein. Om dette er tilfelle, så er det ein indikasjon på at det er ein like
stor tidsdjupne her som på Gjervik. Gardane Gjervik, Grøttveit og Nepstad ligg alle innanfor det som
topografisk sett må oppfattast som eitt og same område, og det er ikkje usannsynleg at dette har vore del av
ein og same gard i førhistorisk tid.

På garden er det bevart einskilde eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga i 1904, og dei fleste tuna har
ivaretatt ein stor grad av autentisitet. Her er truleg fleire eldre gardsbygningar enn det som er registrert.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Grøttveit med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 15 – Grøttveit er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.18 Delområde 16 – Nepstad

Registreringskategori: Gardsmiljø

Nepstad (gnr. 191) var tidlegare gnr. 8 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Det er uvisst når garden vart tatt opp, men gardar med endinga stad i namnet vert i regel rekna å vere frå
jernalder. Dette vert støtta av dei arkeologiske funna som er gjort på garden.

Figur 11 39. Registreringskart, Delområde 16 – Nepstad (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

På Nepstad skal det ein gong ha vore ei «meget stor aflang» gravrøys (Fett 1973). Funnopplysningane er litt
uklåre, men i røysa skal ein ha funne eit sverdhandtak (ukjent museumsnr.). Inne i røysa skal det ha vore fleire
gravkammer, bygd av store steinheller. Her vart det funne 223 kljåsteinar/vevlodd i tillegg tilmenneskebein
(B261 – 267 og T281). Røysa vart fjerna allereie i 1837, og ein veit i dag ikkje lenger kor på garden ho skal ha
lagt.
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Potensialvurdering

Nepstad tilhøyrar den same grenda som Gjervik og Grøttveit, og funnpotensialet er nok tilsvarande som for
desse gardane. Strandforskyvingskurva vil òg vere den same for Nepstad som for Gjervik. Funnpotensialet vert
difor vurdert å vere noko på garden.

Figur 11 40. Utskiftingskartet for Nepstad innmark, frå 1888.

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så vart det aldri gjennomført SEFRAK registreringar på Nepstad.
Følgjande skildring er difor basert på Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a).

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg gjennomført
synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Nepstad, bruk nr. 1 og 2, skal våningshuset vere frå 1890, medan driftsbygningen, som er bygd i tørrmur,
skal vere av uviss alder. Han vart seinare ombygd i 1925. Begge desse bygningane finst framleis.
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Figur 11 41. Tunet på Nepstad, bruk nr. 5 (Foto: Google ©).

Figur 11 42. Kulturlandskap på Nepstad. Tunet på bruk nr. 4 i bakgrunnen (Foto: Google ©).

Våningshuset på bruk nr. 3 er av uviss alder, men skal vere ombygd i 1928. Driftsbygningen på bruket skal vere
bygd i 1926. Bygningane finst framleis.

Gardsbygningane på bruk nr. 4 er av uviss alder, men truleg gamle. Våningshuset vart ombygd 1924, medan
driftsbygningen vart ombygd året etter. Også desse bygningane finst mest sannsynleg her enno.

På bruk nr. 5 er våningshuset bygd i 1870, driftsbygningen i 1936 og kårhuset i 1875. Alle dei gamle gardshusa
her står framleis.
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Også på bruk nr. 6 skal det ha vore fleire eldre gardsbygningar, men desse vart aldri skildra i Norske
Gardsbruk. I dag er det truleg berre løa som framleis står.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Nepstad består av velhalde slåtte og beitemark med bevarte kulturspor som steingardar,
bakkemurar, utløer og andre oppmura bygningar. Kulturmiljøet på Nepstad ligg inne som omsynssone for
bevaring av kulturmiljø, saman med miljøa på Gjervik og Grøttveit, i sist vedtekne kommunedelplan for
Knarvik – Alversund med Alverstraumen (H570_8) (Lindås kommune 2019c) (sjå delområde 13 ovanfor).

Verdivurdering

På Nepstad er det ingen bevarte automatisk freda kulturminne, men her skal tidlegare ha vore ei stor gravrøys
frå førhistorisk tid. Dette viser at kulturmiljøet har stor tidsdjupne.

På garden er det bevart einskilde eldre gardsbygningar frå tida ikring utskiftinga i 1888, og dei fleste tuna har
ivaretatt ein stor grad av autentisitet.

Kulturlandskapet er stort sett ope og velhalde, og er velbevart. Verdien til kulturmiljøet på Nepstad med
tilhøyrande kulturlandskap vert understrekt ved at det er tatt med som eigen omsynssone i
kommunedelplanen for området.

Delområde 16 – Nepstad er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.19 Delområde 17 – Munndal

Registreringskategori: Gardsmiljø

Munndal (øvre og nedre) (gnr. 193 og 194) var tidlegare gnr. 10 og 11 i det gamle Hamre herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 43. Registreringskart, Delområde 17 – Munndal (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det stod tidlegare ein bautastein på Øvre Munndal, bruk nr. 4, på ein stad som vert kalla «Bautane». Steinen
stod eit stykke sør for tunet, mot steingarden på bruk nr. 11. Han var 3 meter høg, 95 cm brei og 10 cm tjukk.
Bautasteinen vart tatt ned i 1848, og i samband med dette vart det funne trekol i grunnen under steinen.
Steinen vart seinare knekt i to, og sidan 1890 skal den eine halvparten av han ha lagt på bruk nr. 1. Det er
uvisst om steinen framleis finst.

I det same området som bautasteinen stod, vart det på 1700 talet funne ei firesida skaftgryte av kleberstein
(B300). Gryta vart funne i ein haug i nærleiken av bautasteinen, og var full av «Aske og brændte Been».
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Figur 11 44. Firesida skaftgryte av kleberstein (B300) (Foto: Bergen Museum ©).

Eit anna gravfunn vart gjort her på 1800 talet, truleg frå ein gravhaug. Graven inneheldt restane av ein mann
og ei kvinne, saman med fleire gravgåver (B1266 1270). Gjenstandane daterer grava til yngre jernalder.

Her skal òg vore funne restar av eit klebergryte frå yngre jernalder på garden, men det er uvisst kor dette
funnet vart gjort (B8308).

Det vart i 1969 registrert to moglege gravhaugar på Øvre Munndal, men desse vart aldri tatt med i Per Fett sitt
registreringshefte, og ligg heller ikkje i databasen Askeladden. Den eine er «Storåkerhaugen» på gnr. 193/1, og
den andre er «Leikneshaugen» på gnr. 193/4. Det vart ved same høve også registrert ei mogleg hustuft av
uviss alder. Denne skulle liggje på Bautane, på gnr. 193/4.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke
Munndal, men her vil likevel verte gitt ei kort vurdering av funnpotensialet på garden.

Som det kommer fram av avsnittet ovanfor, er det gjort ein del arkeologiske funn på Munndal. Dette er i
hovudsak gjenstandar frå yngre jernalder, og som utan unntak er funne oppe på Øvre Munndal. Ein vil utifrå
dette, difor kunne anta at funnpotensialet på delar av Øvre Munndal vil vere relativt stort. Slike busetnadsspor
som er gjort her, vert i regel funne i nærleiken av tunområda og på innmarka, og her på Munndal er dette eit
veldig konsentrert område langsetter vegen oppetter dalen kor garden ligg.

Nede ved sjøen vil ein gjerne kunne finne spor frå steinalder, men her er området mykje nedbygd, og
potensialet difor ganske lågt.

Generelt sett vert funnpotensialet på Munndal vurdert å vere stort.

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, vart det ikkje gjennomført SEFRAK registreringar på Munndal.
Følgjande skildring av eldre gardsbygningar på Munndal er difor basert på Norske Gardsbruk (Aasland & Strand
1964a).
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Figur 11 45. Tunet og innmarka på Øvre Munndal, bruk nr. 3 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg gjennomført
synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Øvre Munndal (gnr. 193), bruk nr. 1, skal både våningshuset og fjøs/løe vere gamle, men av uviss alder.
Bygningane vart ombygd i 1890. I tillegg skal her vere eit vedhus frå 1920. Av desse bygningane, står framleis
våningshuset.

Bygningane på bruk nr. 2 vart ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men både våningshuset og løa er truleg gamle.
Begge bygningane finst framleis.

På bruk nr. 3 skal det vere eit våningshus frå 1895 og ei løe frå 1924. I tillegg er her to uthus av uviss alder. Alle
bygningane finst framleis.

Også på bruk nr. 4 skal det vere fleire eldre gardsbygningar. Våningshuset er oppgitt å vere bygd i 1845,
medan driftsbygningen er av uviss alder, men skal vere ombygd i 1918. Det skal òg vere ei hytte her, bygd i
1900. Ut frå ortofoto ser det ut som om alle dei nemnde bygningane framleis står.

I tillegg er det eldre gardsbygningar på bruk nr. 5, men desse er ikkje skildra i Norske Gardsbruk.

På Nedre Munndal (gnr. 194), bruk nr. 1, skal det framleis stå ei gammal løe, medan våningshuset er erstatta
av ein moderne bygning. Ingen av dei gamle gardsbygningane på bruket er nemnd i Norske Gardsbruk.

Vidare skal det på bruk nr. 2 vere eit gammalt våningshus av uviss alder. Løe med fjøs er oppgitt å vere frå
1893. I tillegg skal her vere eit anna fjøs frå 1957, og siloar og hønsehus. Våningshus og løe finst truleg
framleis, men dagens E39 vart i si tid lagt tett i tunet på bruket, og fleire av gardsbygningane vart fjerna i
samband med dette.

Heller ikkje bruk nr. 3 og bruk nr. 4 er nemnd i Norske Gardsbruk, men på begge bruka skal det vere eldre
gardsbygningar. Som for bruk nr. 2, fekk også bruk nr. 3 i si tid E39 tett opptil tunet.
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På bruk nr. 5 skal våningshuset vere gammalt. Ein veit ikkje når det vart bygd, men det skal ha vorte ombygd i
1892. Fjøs og løe skal vere frå 1902, og seinare ha vorte ombygd i 1955. Våningshuset står truleg framleis, men
har vorte mykje ombygd. Den gamle løa vart rive i 2015.

Kulturlandskapet

Innmarka på garden ligg i botnen av ein dal, som strekk seg frå dagens E39 i søraust og nordvestover mot
grensa til Hopsdal (gnr. 192). Dalsidene er skogkledd utmark, medan innmarka består av beiteland og
slåttemark. Her er fleire kulturspor, i form av lange, velbevarte steingardar, geil, bakkemurer, vegar, steinhus
og anna.

Verdivurdering

Det er ikkje bevart førhistoriske kulturminne på Munndal, men her har tidlegare vore fleire gravminne på
garden. Framleis skal her vere to moglege gravhaugar. Alle funna frå førhistorisk tid som er gjort her, viser den
store tidsdjupna på garden.

Her finst fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring utskiftinga (1888 og 1891), men somme av dei er
truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Munndal er godt bevart, og utgjer ein viktig og sentral del av kulturmiljøet her.

Delområde 17 – Munndal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.20 Delområde 18 – Hopsdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

Hopsdal (gnr. 192) var tidlegare gnr. 9 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde
garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Hopsdal er grannegarden til Munndal, og ligg nordvest for og i den same dalen som denne. Mykje av skildringa
av området ved Munndal er difor også gjeldande for Hopsdal.

Figur 11 46. Registreringskart, Delområde 18 – Hopsdal (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det ligg ingen faste arkeologiske kulturminne innanfor delområdet på Hopsdal, men i utmarka på fjellet
Krossane (gnr. 192/4), om lag 70 meter sørvest for Krossvarden, skal det liggje ei gravrøys (Askeladden ID
6414). Gravminnet har ein diameter på 9 meter, er 1 meter høg, og er bygd av steinblanda jord. Den gamle
prestevegen til Seim gjekk noko nedanfor røysa.

På garden er det elles gjort einskilde lausfunn av førhistoriske gjenstandar. Sør for «Timbrehøgjen», om lag
100 meter ovanfor tunet på bruk nr. 4, vart det ein gong på 1800 talet funne ein armring av gull (B2212)
(Askeladden ID 211846), medan det på bruk nr. 3 har vorte funne eit spinnehjul frå yngre jernalder (B12041)
(Askeladden ID 211847). Spinnehjulet vart funne i ein bekk på bruket.
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Figur 11 47. Armring av gull (B2212) (venstre) og spinnehjul av kleberstein (B12041) (høgre), funne på Hopsdal (Foto: Bergen
Museum ©).

I samband med Bergen Museum sine registreringar på Hopsdal i 1969, vart det påvist noko som kan vere ein
automatisk freda gravhaug. Haugen ligg om lag 90 meter sørvest for driftsbygningen på bruk nr. 1, 30 meter
vest for vegen, og om lag 100 meter sør for driftsbygningen på gnr. 192/2. Han måler ca. 6 7 meter aust vest,
4 meter nord sør, og er 0,5 meter høg. Herifrå er det god utsikt. Haugen er ikkje registrert i Askeladden.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke
Hopsdal, men då vegen er tenkt å gå i tunnel under garden, er det likevel gitt ei kort vurdering av
funnpotensialet her.

Som det kommer fram av avsnittet ovanfor, er det gjort ein del arkeologiske funn på Hopsdal. Dette er
gjenstandar frå jernalder, og ein vil utifrå dette kunne anta at funnpotensialet på delar av garden er relativt
stort. Slike busetnadsspor som er gjort her, vert i regel funne i nærleiken av tunområda og på innmarka, og her
på Hopsdal er dette eit veldig konsentrert område langsetter vegen oppetter dalen kor garden ligg.
Funnpotensialet på garden vert generelt sett vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det i særs liten grad vorte gjennomført SEFRAK registreringar
på Hopsdal. På garden er det berre to bygningar på bruk nr. 5 som er SEFRAK registrert. Følgjande skildring
tek difor utgangspunkt i det som er tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a), supplert med
informasjon frå SEFRAK registeret for dei bygningane kor slik informasjon finst.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg
gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På bruk nr. 1 er både våningshus og driftsbygning bygd i 1880, og begge bygningane står mest truleg framleis.

Våningshuset på bruk nr. 2 skal vere bygd ikring 1892, fjøs/løe frå 1895 medan garasjen vart bygd i 1962. Alle
desse bygningane finst framleis.
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Figur 11 48. Frå kulturmiljøet på Hopsdal. Tunet på bruk nr. 1 til venstre og tunet på bruk nr. 3 til høgre (Foto: Atle Jenssen,
Statens vegvesen).

På bruk nr. 3 skal det vere eit «gammalt» våningshus av uviss alder, men som hadde blitt ombygd i 1950.
Driftsbygningen skal vere frå 1892, eit reiskapshus frå 1958 og ein verkstadbygning frå 1924. Bygningane finst
truleg framleis.

Vidare er det på bruk nr. 4 eit «gammalt» våningshus, som mellom anna har vorte ombygd i 1892. Alderen på
bygningen er uviss. Også driftsbygningen skal vere gammal, og av uviss alder. Bygningen vart ombygd i 1900.
Dei to bygningane finst framleis.

Bygningane på bruk nr. 5 er ikkje skildra i Norska Gardsbruk, men to av gardsbygningane er SEFRAK registrert.
Våningshuset skal vere bygd på byrjinga av 1800 talet, og sidan ombygd ikring 1920 (id. nr. 1263 0033 006).
Løa skal vere bygd ein gong ikring 1880, og er samanbygd med våningshuset (id. nr. 1263 0033 007). I tillegg
er her eit uthus av uviss alder (men eldre enn 1966). Bygningane finst framleis.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Hopsdal er eit framhald av kulturlandskapet på Munndal, og skildringa nedanfor er difor
den same som for denne garden.

Innmarka på Hopsdal ligg i botnen av ein dal, som strekk seg nordvestover frå grensa mot Øvre Munndal i sør
(gnr. 193). Dalsidene er skogkledd utmark, medan innmarka består av beiteland og slåttemark. Her er fleire
kulturspor, i form av lange, velbevarte steingardar, geil, bakkemurer, vegar, steinhus og anna.
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Verdivurdering

Det er ikkje bevart førhistoriske kulturminne innanfor delområdet på Hopsdal, men her finst ei gravrøys på
fjellet Krossane. På garden er det òg noko som kan vere ein førhistorisk gravhaug. I tillegg er her gjort funn av
førhistoriske gjenstandar. Både dei førhistoriske kulturminna og fornfunna viser den store tidsdjupna på
garden.

På Hopsdal finst det fleire bygningar som er oppgitt å vere frå tida ikring utskiftinga (1889), men somme av dei
er truleg enno eldre enn dette.

Kulturlandskapet på Hopsdal er ei fortsetting av landskapet på Munndal, og er ope og godt bevart, og med
fleire bevarte kulturminne.

Delområde 18 – Hopsdal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.21 Delområde 19 – Leknes

Registreringskategori: Gardsmiljø

Leknes (Leiknes) (gnr. 195) var tidlegare gnr. 12 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i
2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 49. Registreringskart, Delområde 19 – Leknes (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er registrert ein automatisk freda gravhaug på garden (Askeladden ID 99982). Denne ligg på bruk nr. 4,
tett i vegen, og om lag 100 meter nord nordaust for løa på bruket. Haugen er 22 meter i diameter, 1,5 meter
høg, og noko skadd i nord og mot vegen. Han er graskledd og godt synleg.

Potensialvurdering

Med omsyn til at det finst ein førhistorisk gravhaug på garden, er det vurdert å vere stort potensial for å gjere
funn av arkeologiske kulturminne her. Her kan vere forskjellige busetnadsspor på innmarka og ikring tuna,
eller det kan vere steinalderbustader nærmare sjøen. Også i utmarka vil det vere eit visst potensial for å gjere
funn frå førhistorisk tid. Generelt sett vert funnpotensialet vurdert å vere stort.
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Figur 11 50. Gravhaug ID 99982 (venstre) og kulturlandskap på Leknes (Foto: Vestland fylkeskommune ©).

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det i særs liten grad vorte gjennomført SEFRAK registreringar
på Leknes. På garden er det berre to bygningar som er SEFRAK registrert. Følgjande skildring tek difor
utgangspunkt i det som er tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a), supplert med informasjon
frå SEFRAK registeret for dei to bygningane kor slik informasjon finst.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og nyare ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det
òg gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På bruk nr. 1 og 7 (Midtgård) er det registrert eit våningshus frå 1877 saman med fjøs og løe frå 1876. Dette er
truleg bygningane på bruk nr. 1. Sistnemnde er truleg rive, men grunnmuren finst framleis. Våningshuset står
enno, om enn ein del påbygd og endra. Også på bruk nr. 7 finst det eit eldre våningshus. Dette er SEFRAK
registrert, og seinare skilt ut som eige bruk (bnr. 66) (id. nr. 1263 0033 016). Ifylgje SEFRAK skal denne
bygningen vere frå om lag 1900, og seinare vere ombygd i 1958. Driftsbygningen på bruk nr. 7 er rive.

Også bruk nr. 2 og 5 er nemnt samla i Norske Gardsbruk. Her skal det vere eit gammalt våningshus av uviss
alder, men som er dokumentert ombygd i 1882. Fjøs og løe skal vere frå 1896. Fleire av dei gamle
gardsbygningane her står framleis, men det er noko uvisst kven av dei som er nemnd i Norske Gardsbruk.

Våningshuset på bruk nr. 3 skal vere bygd i 1897, medan driftsbygningen er frå 1916. Begge desse bygningane
finst framleis.

På bruk nr. 4 skal våningshuset vere av uviss alder, men gammalt. Det vart ombygd i 1954. Fjøs og løe skal vere
bygd i 1866. Våningshuset skal framleis eksistere, medan driftsbygningen har vorte mykje ombygd, og det er
uvisst kva som eventuelt er att av den opphavlege bygningen.

Til sist er det registrert eit gammalt våningshus av uviss alder på bruk nr. 6, men som er dokumentert ombygd
i 1878. Fjøs og løe skal vere frå 1878, medan hønsehus og grisehus skal vere bygd i 1930. Våningshuset vart i si
tid SEFRAK registrert, men er i dag rive (id. nr. 1263 0033 014). Fjøs og løe skal framleis stå. Uthusa er truleg
rive.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Leknes er eit typisk nordhordlandsk gardslandskap, med ope beite og slåttemark. Her er
lange steingardar mellom innmarka og utmarka, og langs fleire av grensene. Somme av steingardane er frå
tida ikring utskiftinga i 1876, medan andre er eldre enn dette, og ligg uavhengig av dagens grenser. Her er elles
bakkemurar, utløer og liknande kulturminne.
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Verdivurdering

Som på fleire av gardane i området, er det også spor etter førhistorisk busetnad på Leknes. Tidsdjupna til
kulturmiljøet er difor stor.

Dei eldste bevarte gardsbygningane her er for ein stor del bygd ikring utskiftinga, men ein kan ikkje sjå bort
ifrå at delar av dei er enno eldre enn dette. Tunstrukturen på bruka er for ein stor del intakt, sjølv om det
gamle klyngjetunet ikkje lenger finst.

Kulturlandskapet på Leknes er ope og velhalde, med mange bevarte kulturspor, og er ein viktig del av
heilskapen til gardsmiljøet her.

På bakgrunn av dette er Delområde 19 – Leknes vurdert å hamiddels verdi.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

210 AV 269 
19.11.2021 

   

 

11.22 Delområde 20 – Hodnesdal

Registreringskategori: Gardsmiljø

Hodnesdal (eller Hornesdal) (gnr. 198) var tidlegare gnr. 15 i det gamle Hamre herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 51. Registreringskart, Delområde 20 – Hodnesdal (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det finst ingen kjente arkeologiske kulturminne på Hodnesdal, men her skal ifylgje Per Fett ein gong ha stått
ein bautastein på garden. Meir informasjon om denne moglege bautasteinen anna enn eit foto av plassen han
skal ha stått, finst ikkje i Bergen Museum sitt arkiv.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke
Hodnesdal, men då vegen er tenkt å gå i tunnel under garden, er det likevel gitt ei kort vurdering av
funnpotensialet her.



 

 E39 FLATØY - EIKEFETTUNNELEN 
 KOMMUNEDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING  
FAGTEMA KULTURARV 

SIDE: 
DATO:  

211 AV 269 
19.11.2021 

   

 

At her moglegvis har stått ein bautastein på garden, kan tyde på menneskeleg aktivitet på Hodnesdal i
førhistorisk tid. Kva funksjon steinen ein gong kan ha hatt er uvisst. Han kan ha markert eit gravminne, eller
ein ferdsleveg gjennom området? Eller kan han ha vore ein grensestein? På bakgrunn av berre denne steinen
er det vanskeleg å seie noko om funnpotensialet på Hodnesdal. Utifrå områdets sin karakter, og utifrå tidleg
busetnad på grannegardane, er funnpotensialet vurdert å vere noko.

Figur 11 52. Løe i tørrmur på Hodnesdal, bruk nr. 1 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført SEFRAK registreringar på
Hodnesdal. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå Norske Gardsbruk (Aasland
& Strand 1964a). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å
samanlikne ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av
gardsbruka er det òg gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På bruk nr. 1 og 6 skal det vere eit våningshus frå 1931 og ein driftsbygning med tørrmura vegger frå 1929.
Begge desse bygningane står her framleis. I tillegg skal her ha stått eit eldre våningshus, som no er rive.
Grunnmuren finst enno. Nedanfor denne grunnmuren, like vest for Hodnesdalsvegen, står ei løe av uviss alder,
som er bygd nesten heilt i stein.

Både våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 2 skal vere «gamle», og seinare ha vorte ombygd i 1913.
Truleg var desse bygningane frå 1800 talet ein gong, om ikkje enno eldre. I dag er det berre grunnmuren att av
våningshuset, mens driftsbygningen framleis står. Driftsbygningen er bygd i tørrmur med skifertak, og liknar på
den som er på bruk nr. 1.

På bruk nr. 5 og bruk nr. 10, i nærleiken av tunet på bruk nr. 2, finst det òg einskilde eldre gardsbygningar,
men som ikkje vart skildra i Norske Gardsbruk. Dei er av uviss alder, men stod her i 1966. Dei har seinare vorte
ein del påbygd og endra.
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Kulturlandskapet

Kulturlandskapet er av same karakter som på dei andre gardane i området; brattlendt, og med ope og velhalde
beite og slåttemark. Trass i at Hodnesdal er ein liten gard, med få gardsbruk, er her likevel bevart ein stor
mengd kulturspor i landskapet. Her er steingardar med innmura bygningar, her er forskjellige steinbygningar,
og her er store mengder bakkemurar.

Verdivurdering

På Hodnesdal er det ingen bevarte førhistoriske kulturminne, men det skal tidlegare ha stått ein bautastein på
garden. Tidsdjupna på garden er såleis truleg like stor som for grannegardane.

Dei eldste registrerte gardsbygningane på Hodnesdal er frå 1800 talet, men det er ikkje usannsynleg at delar
av bygningane kan vere eldre enn dette. Det er få nyare tids bustader eller andre bygningar på garden, og den
gamle tunstrukturen er godt bevart.

Kulturlandskapet er velhalde, og her finst bevart mange forskjellige kulturspor.

Delområde 20 – Hodnesdal er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.23 Delområde 21 – Haukås

Registreringskategori: Gardsmiljø

Haukås (gnr. 199) var tidlegare gnr. 16 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 53. Registreringskart, Delområde 21 – Haukås (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ingen kjente arkeologiske kulturminne frå garden.

Potensialvurdering

Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne frå garden, vil det likevel kunne vere eit visst potensial for
å finne denne typen kulturminne her. Med omsyn til at det er gjort arkeologiske funn på dei andre gardane i
området, noko som understrekar at her har vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid, vert det vurdert å
vere noko funnpotensial på Haukås.
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Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført SEFRAK registreringar på
Haukås. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964a). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne
ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette.

På bruk nr. 1 skal våningshuset vere bygd i 1820, og eit uthus i 1901. Truleg er også driftsbygningen gammal,
sjølv om denne ikkje har vorte nemnt i Norske Gardsbruk (om ikkje det er denne som er omtala som «uthus»).
Både denne bygningen og våningshuset finst framleis.

Også på bruk nr. 2 er det registrert gamle gardsbygningar, og som truleg framleis eksisterer. Dette er eit
våningshus og eit uthus, som båe skal vere bygd ikring år 1810. Som for bruk nr. 1, så skal det også vere ein
gammal driftsbygning på bruket. Om dette er det som er omtala som uthus i Norske Gardsbruk, er uvisst.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet på Haukås er velhalde beite og slåttemark. Her er framleis relativt ope, men landskapet har
grodd igjen ein del dei siste tiåra. Her er bevarte kulturspor som steingardar og bakkemurar. I elva mellom
Haukåsvatnet og Sjausetvatnet er det restar etter kvernhus.

Verdivurdering

Kulturmiljøet på Haukås er lite, og består av tunområda til bruk nr. 1 og 2, og den tilhøyrande innmarka.

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden, så mykje tyder på at tidsdjupna her ikkje er særskilt
stor. Dei registrerte gardsbygningane er truleg frå byrjinga av 1800 talet, kanskje til og med eldre enn dette
også, og er altså ein del eldre enn tilsvarande bygningar på dei andre gardane i området. Utifrå skiftekartet frå
1871 kan ein sjå at den opphavlege gardsstrukturen framleis er bevart på Haukås, noko som kan forklare at
her enno finst bygningar frå tida før utskiftinga.

Innmarka på garden er lita, men kulturlandskapet her er både velhalde og inneheld fleire bevarte kulturspor.

På bakgrunn av dette, er Delområde 21 – Haukås vurdert å hamiddels verdi. Delområdet har fått noko lågare
verdi (etter verdiskalaen) enn delområda ikring på grunn av mindre tidsdjupne enn desse.
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11.24 Delområde 22 – Hjelmås

Registreringskategori: Gardsmiljø

Hjelmås (gnr. 202) var tidlegare gnr. 19 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Oluf Rygh tyder i Norske gaardsnavne namnet Hjelmås såleis at garden ligg på ein langstrakt ås, som mot nord
endar i ei såteforma høgd (hjelm) (Hopsdal et al. 1998:11; Rygh 1910:345). Det har vore hevda av folk i bygda
at Hjelmås garden har gått ut av Fyllingen, som etter tilhøva skal ha vore «storgarden» i Vassbygda.

Den første kjente eigaren av garden er Munkeliv kloster. Dette eigartilhøvet går truleg langt attende i tid, og
varte fram til byrjinga av 1650 åra. Fyrst kring 1724 gjekk garden over i bondeeige, og vart stort sett eigd av
brukarane etter dette.

Garden var einbølt fram til kring 1620, då garden vart delt i to. I 1640 vart det eine av bruka delt i to like deler,
og fram til 1889 var det berre tre bruk på garden (bruk nr. 1, 3 og 4).

Figur 11 54. Registreringskart, Delområde 22 – Hjelmås (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 11 55. På toppen av Hjelmåsen ligg det fleire moglege gravhaugar (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Frå Hjelmås er det kjent fleire lausfunn av førhistoriske gjenstandar, men truleg er her også bevart fleire
gravhaugar og andre arkeologiske kulturminne.

Frå ukjente funnstader på Hjelmås er det funne ein liten tverrøks av gråblå gneis (B4960) og ein liten rettøks av
grønstein (B4961). Vidare vart det funne ein buttnakka trinnøks av grønstein då dei bygde veg nede ved
strandstaden på Hjelmås (B8034) (Askeladden ID 263543). Alle desse gjenstandane er frå steinalder.

På Hellenes på bruk nr. 14 vart det på 1930 talet funne eit fragment av eit spinnehjul i kleberstein (B12355).

Eit anna funn frå steinalder har vorte gjort på bruk nr. 4. Her vart det funne ein buttnakka, rettegget trinnøks
av grønstein i ein potetåker om lag 500 meter frå tunet (B13837) (Askeladden ID 221207).

Ved graving for ny garasje på bruk nr. 4 vart det funne ein rekkje gjenstandar i tjukke trekollag, mellom anna
leirkarskår, skår av vindaugsglas, jernfragment av knivar, brynefragment, med meir. Dette vart tolka som
spora etter tidlegare busetnad i gamletunet på Hjelmås, moglegvis frå 16 1700 talet. Funna vart seinare
overført til mellomaldersamlinga ved Bryggens Museum.

På den same funnstaden på bruk nr. 4 som nemnt ovanfor, skal det ifylgje opplysningar i Askeladden ha vore
funne 27 flate, kanthogde steinar (ID 221204). Steinane er tilnærma sirkelrunde, og vere mellom 3,5 og 18 cm
i diameter. Tjukkleiken varierer mellom 1 og 3 cm.

I samband med Bergen Museum si registrering på Hjelmås i 1969 vart det påvist fleire moglege arkeologiske
kulturminne. Av ukjente grunner vart desse aldri nemnt i Per Fett sitt registreringshefte, og er heller ikkje tatt
med i Askeladden.

På toppen av Hjelmåsen, på bruk nr. 1, og om lag 150 meter nordvest for driftsbygningen på bruket, ligg ein
mogleg gravhaug. Haugen er heilt graskledd, er om lag 10 meter i diameter, og 1 – 2 meter høg. Like vest for
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denne haugen ligg ein annan mogleg gravhaug. Denne er noko mindre enn førstnemnde, og vart ikkje
registrert i 1969.

Om lag 30 meter mot nordvest for dei to nemnde haugane ligg ein tredje mogleg gravhaug. Også denne ligg
på bruk nr. 1. Han er dekt av gras, og har ein diameter på om lag 10 meter. Høgda er oppgitt å vere 2 meter.

I bakken nedanfor og vest for den sistnemnde haugen ligg det ein større samling av stein. Grunna eit rotvelte
var det vanskeleg å få inntrykk av kva dette kunne vere. Det vart tolka som anten ei grav eller ryddingsrøys,
eller restane av ei hustuft. Også dette kulturminnet bør undersøkast nærmare.

I 1969 vart det også påvist eit område med moglege hustufter på bruk nr. 3. Her var det fleire groper i bakken,
som vart tolka som eldre tufter. I tillegg var her også fleire nyare tids tufter. Desse vart ikkje funne att i
samband med synfaringa i området i 2020. Området bør undersøkast nærmare utanom vekstsesongen.

I Bergen Museum sitt registreringsnotat frå 1969 vart det òg nemnt at det var ei segn på garden om at det ein
gong skulle ha stått eit slag på staden, og at ein fallen småkonge skulle ha vore gravlagd her.

I samband med arbeidet med denne konsekvensutgreiinga har området ved Hjelmås vorte synfare, og dei
moglege kulturminna som vart påvist i 1969 vart vitja. Det er ikkje usannsynleg at dei kan vere førhistoriske,
men dette er noko som berre kan avgjerast ved nærmare undersøkingar på staden.

Potensialvurdering

Som det kommer fram av gjennomgangen ovanfor, er det gjort mange førhistoriske funn på Hjelmås. Sjølv om
funnpotensialet er varierande innanfor delområdet, er det generelt sett vurdert å vere stort. Dette gjeld især
rundt gardstuna og i innmarka, men òg i området nede ved sjøen.

Nyare tids kulturminne

På same vis som for mange av dei andre gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført
SEFRAK registreringar på Hjelmås. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå
Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er
uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i
dette. Området er i tillegg synfart.

På bruk nr. 1 nemner Norske Gardsbruk at det skal vere både eit våningshus og løe/fjøs frå 1861. Begge desse
bygningane står truleg framleis.

Gardsbygningane på bruk nr. 2 er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men her er både våningshus og forskjellige
uthus. Desse er av uviss alder, men må vere eldre enn 1966, då dei er vist på ortofoto frå det året. Også
Hjelmås forsamlingshus ligg på bruk nr. 2 (sjå delområde 21).

Vidare er det på bruk nr. 3 eit våningshus frå 1880, og ein driftsbygning frå 1890. Sistnemnde vart seinare
ombygd i 1950. Både våningshuset og driftsbygningen står truleg enno, men våningshuset har blitt mykje
ombygd.

På bruk nr. 4 (og 5) er det registrert eit våningshus frå 1914, eit uthus frå 1890, sauehus, grisehus og stall frå
1916, i tillegg til vognhus og silo frå 1936. Alle desse eldre gardsbygningane finst truleg framleis.

Til sist er gardsbygningane på bruk nr. 35 («Solrenning») registrert. Her er det eit våningshus frå 1932, løe/fjøs
frå 1944, og garasje frå 1959. Våningshuset og løa eksisterer framleis.

Her er nok enno fleire eldre gardsbygningar på Hjelmås, men som av forskjellige årsaker aldri vart registrert i
Norske Gardsbruk.

Utskiftinga av innmarka på Hjelmås fann stad i 1908, og ut frå utskiftingskartet kan ein sjå at mykje av den
gamle busetnadsstrukturen framleis er bevart.
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Figur 11 56. Kulturlandskap og steingard på Hjelmås, bruk nr. 4 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskapet

På Hjelmås er det bevart store område av velhalde og ope dyrkingslandskap. Her finst område med
kulturlandskap og forskjellige kulturminne nede i området langsetter dagens E39, men det viktigaste
kulturlandskapsområdet på garden finn ein på sjølve Hjelmåsen. Her har det meste av området vorte dyrka
opp i tidlegare tider, og innmarka rundt gardsbruka er i dag ope slåtte og beitemark, som dannar ein viktig
ramme rundt kulturminna på staden.

Her er mange bevarte kulturspor, som steingardar, utløer, bakkemurar og oppmura vegar.

Verdivurdering

På Hjelmås er det gjort fleire funn frå førhistorisk tid, noko som syner at kulturmiljøet her har stor tidsdjupne.
Oppe på toppen av Hjelmåsen finst det fleire moglege gravhaugar, som kan vere med på å understreke
betydinga til området i førhistorisk tid. Med omsyn til topografien til området, så er det ikkje usannsynleg at
Hjelmås/Hjelmåsen har vore ein sentralstad i tidlegare tider.

Gardsbygningane er som elles i planområdet, med ein del bevarte bygningar frå midten og slutten av 1800
talet, ein del frå byrjinga av 1900 talet, i tillegg til bygningar frå nyare tid. Den yngste busetnaden finn ein
nede ved foten av Hjelmåsen, medan dei eldre bygningane ligg oppe på åsen.

Kulturlandskapet på garden, spesielt oppe på Hjelmåsen, er særskilt godt bevart, og er blant det som har vore
viktigast for verdisettinga av delområdet.

Delområde 22 – Hjelmås er på bakgrunn av dette vurdert til å ha stor verdi.
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11.25 Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus

Registreringskategori: Andre kulturmiljø

Hjelmås (gnr. 202) var tidlegare gnr. 19 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Sjå Delområde 22 – Hjelmås for skildring av kulturminne og kulturlandskap på garden.

Figur 11 57. Registreringskart, Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Hjelmås forsamlingshus ligg på gnr. 202/16, like vest for og attmed Sandvikavegen. Alderen til bygningen er
uviss, men han fanst ikkje i 1909 då utskiftingskartet til utmarka på Hjelmås vart teikna. Truleg vart han bygd
ikkje altfor mange år etter dette.
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Figur 11 58. Hjelmås forsamlingshus (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Verdivurdering

Bygningen har verdi lokalt for Hjelmås og Vassbygda som samlingsstad, men har avgrensa verdi som
kulturminne. Det vert vurdert at Delområde 23 – Hjelmås forsamlingshus har noko verdi.
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11.26 Delområde 24 – Fyllingen utmark

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Fyllingen (gnr. 203) var tidlegare gnr. 20 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Namnet «Fyllingen» er vanskeleg å tyde, og det har vore føreslått at det kan komme av namnet på fjordarmen
garden ligg ved, men at det òg kan komme av elvenamnet Fylgja, ei elv som renn forbi garden og ut i
Fyllingsvågen (Hopsdal et al. 1998:52).

Garden er utvilsamt nokså gamal, og var tidleg ein etter måten stor gard. I 1647 var Fyllingen ein av dei største
gardane i Eikanger skipreide. Munkeliv kloster skal ha eigd garden i 1427, og er den tidlegaste eigaren av
garden som er skildra i skrivne kjelder. Dette eigarskapet skal ha vart heilt fram til 1660 åra. Garden kom i
bondeeige i 1708.

Figur 11 59. Registreringskart, Delområde 24 – Fyllingen utmark (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ingen registrerte førhistoriske kulturminne innanfor delområdet, men her er gjort så mange funn av
gjenstandar frå steinalder at slike mest truleg må finnast i området. Men til no har dei ikkje vorte lokalisert.
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I Per Fett sin oversikt over kulturminne på garden, er fleire av funna som er gjort her samla under såkalla
«funnkartnummer», og kan såleis indikere at dette er steinalderlokalitetar. I bekken frå Sauavatnet, like
nedanfor dammen 150 meter opp frå osen, har det vorte funne ein buttnakka trinnøks frå steinalder (B6131a).
På den same staden er det funne ein slipeplate av sandstein (B6141), og to grønsteinsøksar (B6543 og B8046),
alle frå steinalder. Dette er Per Fett sitt funnkart nr. 1 for Fyllingen. Denne moglege steinalderlokaliteten kan
ha vorte øydelagt av vegen gjennom området og av settefiskanlegget som ligg her i dag.

Den neste moglege steinalderlokaliteten (Per Fett sitt funnkart nr. 2) skal liggje på bruk nr. 5, attmed ein åker
og tett ved sjøen. Her er funne ein tjukknakka steinøks (B7993), ein vestlandsøks (B8151), ein vespestadøks
(B8208), og to spissnakka trinnøksar (B8330 og B8795). Alle gjenstandane er frå steinalder. Det er uvisst
akkurat kor desse funna vart gjort.

Den tredje og siste av funnstadane som Per Fett nemner (funnkartet nr. 3), ligg på Vasstangen på sørvestsida
av Sandvikavatnet. Her har det vorte funne ein buttnakka trinnøks frå steinalder (B6131b). Funnstaden er
intakt.

Potensialvurdering

Som det kom fram av avsnittet ovanfor, har det tydelegvis vore ein del menneskeleg aktivitet i området
mellom Sandvikavatnet, Sauavatnet og Sauavågen i steinalder. Her er gjort fleire gjenstandsfunn, som peiker
på at her kan vere ein eller fleire steinalderbuplassar, men så langt er ingen av dei påvist. Funnpotensialet i
området vert på bakgrunn av dette vurdert å vere stort.

Figur 11 60. Sagbruk og oppmura elvelaup inst i Sauavågen slik det såg ut ein gong på 1960 talet. På staden ligg det i dag eit
settefiskanlegg (Foto: Per Fett, Bergen Museum ©).
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Nyare tids kulturminne

Her er berre eit lite tal registrerte nyare tids kulturminne i området, slik som ei nausttuft og nokre steingardar.
Tidlegare skal det ha lagt ein sag inst i Sauavågen, i området kor det seinare kom eit settefiskanlegg. I tillegg
var det ei demning i elva, som òg hadde eit oppmura elvelaup.

Kulturlandskapet

Her er primært eit utmarkslandskap med få kulturspor, men nordvest for botnen av Sauavågen er det eit
område med ope beitemark. Også oppe ved Sandvikavatnet er det eit område med ope kulturlandskap. Her
finst òg nokre bevarte steingardar.

Verdivurdering

Innanfor delområdet er det funna ein stor mengd gjenstandar frå steinalder, i hovudsak steinøksar. Her er
ikkje påvist nokon buplassar eller andre automatisk freda lokalitetar, men funna indikerer at her må finnast
slike. Tidsdjupna til området er stor.

Området er for det meste utmark, men med einskilde område med beitemark. Her er få synlege kulturspor.

På bakgrunn av dette, er Delområde 24 – Fyllingen utmark vurdert å ha noko verdi.
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11.27 Delområde 25 – Fyllingsnes vest

Registreringskategori: Gardsmiljø

Fyllingsnes (gnr. 214) var tidlegare gnr. 31 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Namnet er sett saman av namnet Fyllingen og endinga nes. «Fyllingen» er vanskeleg å tyde, og det har vore
føreslått at det kan komme av namnet på fjordarmen garden ligg ved, men at det òg kan komme av
elvenamnet Fylgja, ei elv som renn forbi garden og ut i Fyllingsvågen (Hopsdal et al. 1998:52).

Utifrå gardsnamnet er det truleg at garden ein gong må vere tatt opp frå garden Fyllingen (gnr. 203). Dette må
ha skjedd langt attende i tid, for i 1350 vert Fyllingsnes nemnd som eigen gard (Hopsdal et al. 1998:322).

Den fyrste eigaren ein finn nemnd i skriftlege kjelder, er Bergen Kongsgaard og Len i 1519. I 1624 er Apostel
Gods (kongegods) eigar, og den same eigaren er det i 1647. Så skifta garden eigarar nokre gonger, inntil han
kom i bondeeige i 1683 84.

Figur 11 61. Registreringskart, Delområde 25 – Fyllingsnes vest (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Innanfor delområdet er det berre kjent eitt arkeologisk kulturminne. Dette er ein steinalderbuplass, som ligg
like nord for dagens E39, i eit område som vert kalla Vikane (B14345) (Askeladden ID 25953). Lokaliteten ligg
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på ei flate, på ei lita høgd i terrenget, som riksvegen har skore igjennom. Vegen har truleg øydelagt deler av
kulturminnet.

I det same området har det òg vorte funne avslag av bergkrystall (Askeladden ID 246500).

Figur 11 62. Steinalderbuplass ID 25953 (Foto: Vestland fylkeskommune ©).

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke
Fyllingsnes, men det vert likevel gitt ei kort vurdering av funnpotensialet her.

Med omsyn til dei arkeologiske funna som er gjort på garden, og med omsyn til områdets topografi, er
funnpotensialet innanfor store deler av delområdet vurdert å vere stort. Her er lange område med
strandsone, kor ein gjerne kan finne steinalderbuplassar fleire stader. I og ikring tunområda vil det dessutan
vere potensial for funn frå seinare delar av førreformatorisk tid. Generelt sett vert funnpotensialet innanfor
delområdet vurdert å vere stort.

Nyare tids kulturminne

Bygningane på Fyllingsnes vart aldri SEFRAK registrert, så følgjande skildring av dei er henta frå Norske
Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst,
men ved å samanlikne ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På
ein del av gardsbruka er det òg gjennomført synfaringar.

På bruk nr. 1 skal både våningshuset og eit uthus vere bygd i 1895. Truleg står begge desse bygningane
framleis.

Det er ikkje opplysningar om bygningane på bruk nr. 2, men utifrå ortofoto kan ein sjå at her er eit eldre
våningshus og ein eldre driftsbygning. Berre våningshuset står i dag.

På bruk nr. 3 skal det vere eit våningshus frå 1887 og ein driftsbygning (uthus) frå 1894, men truleg er det
berre driftsbygningen som framleis eksisterer.

Heller ikkje bygningane på bruk nr. 4 er det opplysningar om, sjølv om det nok også her er eldre
gardsbygningar. Mykje kan i tillegg tyde på at alle bygningane som fanst her i 1966 framleis står.

På bruk nr. 5 er det både eit våningshus og eit uthus frå 1880, medan det på bruk nr. 6 er våningshus og
driftsbygning frå 1872. På det same bruket er det i tillegg eit reiskapshus frå 1932. Det er truleg at dei fleste av
desse bygningane framleis står.

Til sist er det på bruk nr. 7 eit våningshus som er bygd i 1925. Driftsbygningen på bruket skal vere gamal, men
av uviss alder. Han vart ombygd i 1939. I dag er det truleg berre våningshuset som framleis står.
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Kulturlandskapet

Delområdet består av den sentrale delen av garden Fyllingsnes, med gardsbruk og tilhøyrande innmark. Mykje
av områda på Fyllingsnes er nedbygd, og i dag bustadområde, men innanfor delområdet finn ein framleis
primært eit gardsmiljø. Kulturlandskapet her er godt bevart, og inneheld fleire kulturspor.

Verdivurdering

På Fyllingsnes er det gjort arkeologiske funn som viser at det var menneskeleg aktivitet her så langt attende i
tid som i steinalder. Her er ikkje gjort funn frå seinare arkeologiske periodar, men dette skuldast nok at det
berre i liten grad har vore gjennomført undersøkingar på garden, framfor at det ikkje har vore busetnad her i
denne delen av forhistoria. Tidsdjupna til kulturmiljøet er stor.

Frå etterreformatorisk tid, er det kulturminne i form av eldre bustadhus og andre gardsrelaterte bygningar ein
finn her på Fyllingsnes. Dei eldste registrerte av desse er frå tida like før og ikring utskiftinga i 1891, men her er
òg einskilde bygningar frå byrjinga av 1900 talet. På garden er det òg ein del meir moderne bygningar, men
desse har ikkje vorte vurdert her.

Kulturlandskapet i delområdet er ope og velhalde, og inneheld vanlege kulturminne, som steingardar,
bakkemurar, og så bortetter.

På bakgrunn av dette, er Delområde 25 – Fyllingsnes vest vurdert å hamiddels verdi.
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11.28 Delområde 26 – Fyllingsnes aust

Registreringskategori: Kulturminne i utmark

Fyllingsnes (gnr. 214) var tidlegare gnr. 31 i det gamle Hamre herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Namnet er sett saman av namnet Fyllingen og endinga nes. «Fyllingen» er vanskeleg å tyde, og det har vore
føreslått at det kan komme av namnet på fjordarmen garden ligg ved, men at det òg kan komme av
elvenamnet Fylgja, ei elv som renn forbi garden og ut i Fyllingsvågen (Hopsdal et al. 1998:52).

Utifrå gardsnamnet er det truleg at garden ein gong må vere tatt opp frå garden Fyllingen (gnr. 203). Dette må
ha skjedd langt attende i tid, for i 1350 vert Fyllingsnes nemnd som eigen gard (Hopsdal et al. 1998:322).

Den fyrste eigaren ein finn nemnd i skriftlege kjelder, er Bergen Kongsgaard og Len i 1519. I 1624 er Apostel
Gods (kongegods) eigar, og den same eigaren er det i 1647. Så skifta garden eigarar nokre gonger, inntil han
kom i bondeeige i 1683 84.

Figur 11 63. Registreringskart, Delområde 26 – Fyllingsnes aust (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Innanfor delområdet er det funne spor etter busetnad og aktivitet frå førhistorisk tid to stader. I botnen av ei
lita vik, om lag 90 meter sør for stova på bruk nr. 10, og 10 15 meter frå inste vika, skal det liggje ein
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steinalderbuplass (Askeladden ID 123581). Staden vart undersøkt av O. Espevoll i 1921, som fann kulturlag, ein
grue og flintfliser, kor ein av dei var slipt. Både funna frå lokaliteten og registreringsrapporten frå 1921 har
forsvunne i ettertid, så kunnskapen om kulturminnet er mangelfull. Hordaland fylkeskommune undersøkte
staden i 2009 utan å finne noko meir her, og konkluderte med at deler av buplassen nok har vorte øydelagt av
vegen som går gjennom området.

I dyrka mark på bruk nr. 13, og om lag 30 meter aust for dagens E39, vart det funne to flatehoggingsavslag av
flint, tidfesta til bronsealder ved typologisk datering av Bergen Museum (Askeladden ID 246503). Det vart ikkje
funne meir på staden, så dette vart tolka som lausfunn.

Nord for delområdet, på bruk nr. 29, og om lag 10 meter nordaust for dagens E39, vart det i 1995 registrert ei
mogleg gravrøys (Hordaland fylkeskommune 1995). Hordaland fylkeskommune gjennomførte i 2018
arkeologiske registreringar i området i samband med reguleringsplan for E39 Vikane – Eikangervåg, og
undersøkte då den moglege røysa nærmare (Hordaland fylkeskommune 2018). Det vart konkludert med at
dette ikkje var eit automatisk freda gravminne.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke
Fyllingsnes, men då her kanskje kan komme massedeponi i deler av området, vert det likevel gitt ei kort
vurdering av funnpotensialet her.

Med omsyn til dei arkeologiske funna som er gjort på garden, og med omsyn til områdets topografi, er
funnpotensialet innanfor store deler av delområdet vurdert å vere stort. Her er lange område med
strandsone, kor ein gjerne kan finne steinalderbuplassar. Generelt sett vert funnpotensialet for delområdet
vurdert å vere stort.

Nyare tids kulturminne

Den eldste busettinga på Fyllingsnes ligg i den vestlege delen av gardsområdet (sjå delområde 25 for ei
skildring av nyare tids kulturminne på garden).

Kulturlandskapet

Delområdet er i hovudsak utmarka til Fyllingsnes, som i nyare tid har vorte delvis nedbygd. Her er framleis
bevart kulturspor, som steingardar og liknande.

Verdivurdering

Innanfor delområdet er det gjort funn av busetnadsspor frå steinalder og bronsealder, men her er ingen sikre
spor frå seinare deler av førreformatorisk tid. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne.

Denne delen av Fyllingsnes består i hovudsak av utmarka på garden, men her er ein del bevarte spor etter
tidlegare tiders gardsdrift, som steingardar og andre murar, utløer, og så bortetter.

Delområde 26 – Fyllingsnes aust har vorte vurdert å ha noko verdi.
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11.29 Delområde 27 – Eikanger

Registreringskategori: Gardsmiljø

Eikanger (gnr. 212 (Øvre) og gnr. 213 (Nedre)) var tidlegare gnr. 29 og 30 i det gamle Hamre herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Gardsnamnet er sett saman av trenamnet eik og endinga anger, som tyder «fjord» eller «fjordarm» (Hopsdal
et al. 1998:241; Rygh 1910:346). Gardar med endinga anger vert rekna som særs gamle, tatt opp ein gong i
løpet av dei fyrste hundreåra av vår tidsrekning. Såleis må Eikanger vere ein av dei eldste gardane i området.
Det har også tidleg vore ein stor gard – alt i 1563 var det fire brukarar her (dette var før garden vart delet i ein
øvre og ein nedre del på slutten av 1500 talet). I 1647 var Eikanger den største garden i heile Eikanger
skipreide, som det også var med å gje namn til. Soga seier at leidangskipet låg på Eikanger, heilt inne i
Eikangervågen. Staden vert enno kalla Herstø.

Figur 11 64. Registreringskart, Delområde 27 – Eikanger (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Den fyrste eigaren av Eikanger som er nemnt i skriftlege kjelder, er Bergen Kongsgaard og Len (kongen) i 1519.
I 1567 er det Bispestolen som er eigar. Etter delinga av garden i Øvre og Nedre Eikanger på slutten av 1500
talet, var det framleis Bispestolen som stod oppført som eigar av Øvre Eikanger. Bispestolen i Bergen har difor
truleg vore eigar av garden Øvre Eikanger frå 1560 åra til 1830 åra, då han vart overtatt av sjølveigande
bønder.
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Nedre Eikanger var eigd av Bergen Kongsgaard og Len fram til 1650, då Sem og Sandvig Gods er oppført som
eigar. Dinest gjekk garden over til generaltollforvaltar Herman Garmann i 1661, men allereie i 1667 kom Nedre
Eikanger i bondeeige (Hopsdal et al. 1998:292).

Figur 11 65. Gjenstandar som vart funne i ei gravrøys på Eikanger (B901 904) (Foto: Bergen Museum ©).

Arkeologiske kulturminne

Det er ingen bevarte arkeologiske kulturminne på Eikanger i dag. På Øvre Eikanger låg det inntil 1810 ein
gravrøys, kor det vart funne gjenstandar både frå eldre og yngre jernalder. Her var to jernspjut frå eldre
jernalder, brotstykke av ein sax 4F

5 frå yngre jernalder, og restane av ein bronseskål, også den frå yngre jernalder
(B901 – 904). Funna vart gjort «1/2 Alen nede i Jorden, omgivne af Kul og Aske». Det er uvisst kor på garden
dette gravminnet låg.

Eikanger var i si tid del av Eikanger skipreide, og som nemnt ovanfor seier soga at leidangskipet låg inst i
Eikangervågen, på ein stad som i dag går under namnet Herstø. Her har ikkje vorte gjennomført arkeologiske
undersøkingar, men det er ikkje usannsynleg at det kan vere spor etter ei nausttuft på denne staden.

Potensialvurdering

Det er berre gjort arkeologiske funn frå ei gravrøys på Eikanger, og ein veit i dag ikkje om andre førhistoriske
kulturminne på garden. Med omsyn til storleiken på garden, i tillegg til vår kunnskap om at han var sentral i
det gamle Eikanger skipreide, er det utan tvil at her må ha vore busetnad i førhistorisk tid. Det er truleg berre
mangel på arkeologiske undersøkingar her som gjer at vi ikkje kjenner til automatisk freda kulturminne herifrå.
Funnpotensialet vert vurdert å vere (særs) stort.

Nyare tids kulturminne

På Eikanger er det berre bygningane på gnr. 212/1 som er SEFRAK registrert. Informasjon om eldre bygningar
på garden er difor for det meste henta frå Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964a). Det er uvisst kor
mange av bygningane som vart registrert i 1964 som framleis står, som er rive eller som har vorte ombygd.
Men dette er eit eige, og særs omfattande, registreringsarbeid som ligg utanfor rammene til denne utgreiinga.

5 Det er uvisst om dette er ein sax (= eit einegga sverd) eller ein saks (til å klippe med).
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Figur 11 66. Inste del av Eikangervågen. Eikanger gamle skule er midt i biletet (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

På Øvre Eikanger, bruk nr. 1 («Kalvetræ»), skal det i fylgje Norske Gardsbruk vere eit våningshus frå 1890,
medan løe og fjøs skal vere «gamle». På dette bruket er det SEFRAK registrert tre ståande bygningar, og to
ruinar/fjerna objekt. Våningshuset er i fylgje SEFRAK frå 1890, men ei stove i huset skal vere eldre enn dette
(SEFRAK id. nr. 1263 0035 021). Bygningen skal tidlegare ha stått i det gamle klyngjetunet på garden. Av den
gamle løa er det berre grunnmuren att (SEFRAK id. nr. 1263 0035 022). Løa skal ha vore frå 1893. På bruket er
det òg eit uthus frå 1893 (SEFRAK id. nr. 1263 0035 023). Denne bygningen eksisterer framleis. Også ein utedo
på bruket skal vere bygd i 1893 (SEFRAK id. nr. 1263 0035 024), men i dag er det berre grunnmuren som er
bevart av denne. Til sist er det registrert ei utløe frå 1893, men ifylgje grunneigar er det truleg berre
grunnmuren som er så gammal (SEFRAK id. nr. 1263 0035 025).

På gnr. 212/2 skal våningshuset vere bygd i 1873, medan eit uthus skal vere frå 1863. Berre uthuset står
framleis.

Vidare skulle det på bruk nr. 3 («Lensmannshaugen») vere eit våningshus frå 1770 og eit uthus frå 1901. Begge
desse bygningane er i dag truleg rive, og erstatta med moderne gardsbygningar.

På bruk nr. 5 skal både våningshuset og eit uthus vere bygd i 1894. Våningshuset står truleg framleis, medan
uthuset er rive.

På bruk nr. 6 er det eit våningshus frå 1892, samen med eit uthus frå 1773. Uthuset skal ha vore ombygd i
1928. Heilt sør på bruket ligg husmannsplassen «Myntevika», eller «Vikje» som han òg vert kalla. Her er det eit
våningshus og ein løe, i tillegg til eit naust. Bygningane er av uviss alder. Husmannsplassen er eit viktig
kulturmiljø, og er nemnt i kulturminneplanen for Lindås kommune (2011) (sjå Delområde 26 – Vika nedanfor).

På gnr. 212/7 er våningshuset frå 1914, medan løa og fjøset skal vere gamle, og seinare ombygd i 1919.
Våningshuset står framleis, mens løa og fjøset er rive.
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Våningshuset på bruk nr. 8 skal ifylgje Norske Gardsbruk vere bygd i 1898, medan løe og fjøs er frå 1904.
Våningshuset og to eldre uthus står framleis, men har vorte skilt ut frå bruk nr. 8, og ligg i dag på bruk nr. 86.
Også løa og fjøset finst framleis, men har vorte påbygd etter 1966.

Ifylgje oversikten i Norske Gardsbruk skal det på Nedre Eikanger (gnr. 213), bruk nr. 1, vere eit våningshus frå
1880, som mellom anna har vorte ombygd i 1950. I tillegg skal her òg tidlegare ha vore ein driftsbygning frå
1890. Berre våningshuset finst framleis.

På gnr. 213/2 vart det registrert eit våningshus frå 1950, og ein driftsbygning frå om lag år 1900, medan det på
bruk nr. 3 skal vere eit våningshus frå 1760, som seinare vart påbygd i 1860. På det same bruket skal det òg
vere eit uthus av uviss alder, men som skal ha vorte ombygd i 1911. Bruk nr. 3 vart skilt ut frå bruk nr. 2 i 1885.

Bruk nr. 4 er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men også her er det bevart eldre gardsbygningar, slik som
våningshuset og eit uthus. Bruk nr. 4 er eit av dei opphavlege bruka på garden.

Det gamle klyngjetunet på Nedre Eikanger låg i det same området som tuna på bruk nr. 1, 2 og 4 ligg i dag.
Dette er dei tre eldste bruka på garden, så her er den gamle tunstrukturen delvis tatt vare på og framleis
synleg.

På bruk nr. 18, vest for Eikangervågen, og like aust for Fyllingsnesvegen, ligg det gamle bedehuset på Eikanger.
Huset står framleis, men har i dag ein annan bruk.

Eikanger gamle skule ligg på gnr. 213/61. Skulen vart bygd i 1889, og vert i dag nytta som galleri (Galleri
Gamleskulen). Eigarane av skulehuset arbeider med å byggje opp eit lite kunst og kultursenter i Eikangervåg,
med det gamle skulehuset som sentralt midtpunkt.

Figur 11 67. Kulturlandskap på Eikanger (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet

Delområdet inneheld den sentrale delen av gardane Øvre og Nedre Eikanger, med tilhøyrande innmark. Her er
store areal med dyrkamark og beiteland, og kulturspor som steingardar, bakkemurar, og liknande.
Kulturlandskapet på garden er velhalde, og ein viktig del av kulturmiljøet her.

I Nedgardselva er det ein del oppmuringer, synlege spor etter tidlegare tiders aktivitet her. Tidlegare vart det
mellom anna fløtt tømmer til utlaupet av Liavatnet, kor det låg ein sag.

Verdivurdering

På Eikanger er det ikkje bevart førhistoriske kulturminne, men av di vi har kunnskap om at dette frå lang tid
attende har vore ein viktig gard i området, som mellom anna var sentrum for Eikanger skipreide, veit vi at her
må ha vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne.

Her er bevart fleire eldre gardshus, fleire av dei frå tida ikring utskiftinga (1889 (Øvre) og 1903 (Nedre)).
Tunstrukturen frå tida før utskiftinga er delvis intakt, især på Nedre Eikanger.

Sjølv om det har komme til ein del nyare bygningar på dei to Eikanger gardane, så er delområdet framleis
primært eit gardsmiljø, med store område bevart kulturlandskap.

Delområde 27 – Eikanger er på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.30 Delområde 28 – Vika

Registreringskategori: Gardsmiljø

Eikanger (gnr. 212 (Øvre) og 213 (Nedre)) var tidlegare gnr. 29 og 30 i det gamle Hamre herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

For ei skildring av gardssoga til Eikanger, sjå delområde 27.

Figur 11 68. Registreringskart, Delområde 28 – Vika (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det finst ingen kjente arkeologiske kulturminne innanfor delområdet.

Potensialvurdering

Delområdet er lite, men her er likevel eit visst potensial for funn av arkeologiske kulturminne, især frå
steinalder. Funnpotensialet er vurdert å vere lågt innanfor delområdet.
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Figur 11 69. Våningshus og uthus på husmannsplassen Vika (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Heilt sør på Øvre Eikanger, bruk nr. 6, ligg husmannsplassen «Myntevika» («Merkjesvika», «Vika» eller «Vikje»
som han òg vert kalla). Her er det eit våningshus, uthus og ein løe, i tillegg til eit naust (som ligg på gnr. 215/2).
Bygningane er av uviss alder. Alver kommune eig bygningane, men leiger tomta. Det er inventar i huset, men
ingenting er opphavleg.

Ingen av bygningane på husmannsplassen er SEFRAK registrert eller er tatt med i Riksantikvaren sin
kulturminnebase, Askeladden. Kulturmiljøet er nemnt i kulturminneplanen for Lindås (2011) og i
kommuneplanen for Lindås (2019), men ligg ikkje inne som omsynssone.

Den første som fekk feste i Myntevika, var Ole Eikanger. Ei av jentene hans, Guri, gifta seg med Nils Hansen
Eikanger. Dei fekk tre barn, Herman Nilsson Eikanger (f. 1883 d. 1957) var den yngste. Som enkemann gifta
Nils seg seinare med Oline. Då Nils døydde i 1932, vart Herman buande saman med stemora si i Vikje. Etter at
Herman døydde i 1957, har det ikkje budd folk på plassen.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet ikring husmannsplassen er intakt, og består av beite og slåttemark, med fleire bevarte
steingardar.
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Figur 11 70. Frå kulturlandskapet i delområde 28. Taket på løa kan sjåast til høgre i biletet (Foto: Atle Jenssen, Statens
vegvesen).

Verdivurdering

Delområdet inneheld ein husmannsplass med ståande bygningar, og velbevart kulturlandskap.
Husmannsplassen er eit viktig kulturmiljø, både lokalt og regionalt, og er særskilt nemnt i kulturminneplanen
for Lindås kommune (2011) og i kommuneplanens arealdel for Lindås (2019). Kulturmiljøet er ikkje freda, og
ligg ikkje i omsynssone i kommuneplanen.

Delområde 28 – Vika er vurdert å hamiddels verdi.
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11.31 Delområde 29 – Vassel

Registreringskategori: Gardsmiljø

Vassel (eller Vatshelle) (gnr. 243) var tidlegare gnr. 68 i det gamle Hosanger herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Garden er nok ikkje blant dei eldste i området, men utifrå skriftlege kjelder ser vi at han er nemnt allereie på
1400 talet, og at han var busett i 1518. Namnet på garden vert rekna å komme av vatten og sil, som tyder
«stilleflytande strekning i elv eller bekk» (Rygh 1910:336).

Figur 11 71. Registreringskart, Delområde 29 – Vassel (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke Vassel,
men då her kanskje kan komme massedeponi i deler av området, vert det likevel gitt ei kort vurdering av
funnpotensialet her.
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Figur 11 72. Frå Delområde 29 – Vassel. Kulturlandskap og tunet på bruk nr. 2 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne eller gjenstandsfunn frå Vassel, men med omsyn til områdets
topografi og karakter, vil det ikkje vere fullstendig usannsynleg at her har vore menneskeleg aktivitet i
førhistorisk tid. Eit anna viktig moment, er at det som i dag utgjer Vassel, truleg var del av garden Æse
tidlegare. Garden Æse går òg under namnet Eidsheim, som på bakgrunn av endinga heim indikerer at garden
er tatt opp ein gong i førhistorisk tid. Funnpotensialet på Vassel vert vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført SEFRAK registreringar på
Vassel. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964b). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne
ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. Dette vert kommentert i
samband med kvart einskild gardsbruk.

Våningshuset på bruk nr. 1 skal vere bygd i 1875, medan driftsbygningen er av uviss alder. Driftsbygningen har
vorte ombygd fleire gonger, mellom anna i 1893 og 1943, og ut ifrå ortofoto, truleg også etter 1966.
Bygningane står framleis.

På bruk nr. 2 og 6 er både våningshuset og eit uthus (driftsbygningen?) bygd ikring 1885. Sistnemnde er mykje
på og ombygd, og det er uvisst om det er bevart noko av den gamle bygningen. Våningshuset står framleis.

Alderen til gardsbygningane på bruk nr. 3 er ikkje oppgitt, men er truleg frå byrjinga av 1900 talet, då det
skjedde eit eigarskifte av bruket. Bygningane står truleg framleis.

På bruk nr. 5 skal våningshuset vere bygd i 1854, løe med fjøs i 1880, og vedhuset i 1888. Dei gamle
gardsbygningane på bruket finst truleg framleis.
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Figur 11 73. Kulturlandskap på Vassel (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet i delområdet består av innmarka til garden. Her er velhalde beite og slåttemark innimellom
område med knausar og berg. Fleire stader er det bevart steingardar og andre kulturspor.

Verdivurdering

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne frå Vassel, men garden er nemnt i skriftlege kjelder så langt
attende som mellomalder, så tidsdjupna til delområdet er stor.

Garden er relativt liten, med få gardsbruk, men her er likevel bevart fleire eldre bygningar frå tida ikring
utskiftinga i 1886, saman med ein del bygningar frå byrjinga av 1900 talet. Saman med eit velhalde
kulturlandskap, utgjer dette eit både lokalt og regionalt viktig gardsmiljø.

Delområde 29 – Vassel er på bakgrunn av ovanfor nemnte skildring vurdert å hamiddels verdi.
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11.32 Delområde 30 – Vassel skulehus

Registreringskategori: Andre kulturmiljø

Vassel (eller Vatshelle) (gnr. 243) var tidlegare gnr. 68 i det gamle Hosanger herad. Fram til
kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Figur 11 74. Registreringskart, Delområde 30 – Vassel skulehus (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå delområdet.

Potensialvurdering

Delområdet er særs lite, og funnpotensialet like eins.
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Figur 11 75. Vassel skulehus (venstre) og minnesteinen over Arne Bjørndal (høgre) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Delområdet består av skulehuset i Vassel frå 1886 med tilhøyrande skuleplass og utedo (Askeladden ID
242013).

I Noreg kom den første skulelova i 1739, og i 1750 fekk ein såkalla skulefundasar for det einskilde prestegjeld.
Desse vart utarbeidde av amtmannen og prosten, etter samråd med lensmannen, futen og fire av dei beste
menn i kvar bygd. Lindås prestegjeld fekk skulefundas i 1748.

Skulen var lenge ein omgangsskule, med undervisning i stovene kring i bygdene etter tur. I andre halvdel av
1800 talet byrja ein å byggja eigne skulehus. I Lindås byrja ein å byggja eigne skulehus i 1860 70 åra. Vassel
skule vart bygd i 1886.

Oppsitjarane i krinsen måtte skaffa ved til oppvarming av skulestova og stå for reingjering etter tur. I 1922 vart
det kjøpt lærarjord med hus på Eiknes. Her hadde læraren hage og mogelegheit til å fø ei ku.

Skulen på Vassel vart tredelt i 1951. Plassmangel gjorde at dei minste barna fekk undervisning i det nybygde
bedehuset. Skulehuset var i bruk fram til hausten 1961, då ein byrja å køyra elevane frå krinsen med buss til
den nye barneskulen på Ostereidet.

Den 7. desember 1976 vart Lindås skulemuseum opna. Innreiinga er slik ei skulestove kunne sjå ut kring 1900.

Kommunen eig bygningar, samlinga og grunnen. Samlinga tel ca. 1000 gjenstandar som alle er registrert (på
papirskjema) og stilt ut. Dette omfattar også ein del snikkarutstyr, som ikkje har høyrt til skulen.

Kulturlandskapet

Omgjevnadane til Vassel skule er opne beitemarksområde og slåttemark. Her er bevart fleire steingardar.
Innanfor delområdet er det eit «skulelandskap», med skulebygningar og skuleplass.

Like aust for skulebygningen er det reist ein minnestein over den kjende spelemannen, folkemusikksamlaren
og forskaren Arne Bjørndal.
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Verdivurdering

Delområdet består av Vassel skulehus, skuleplassen og utedo. Kulturmiljøet er eit viktig og velbevart døme på
den eldste distriktsskula, slik ho såg ut på 1800 og byrjinga av 1900 talet, og har både lokal og regional verdi.

Delområde 30 – Vassel skulehus vert på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.33 Delområde 31 – Bjørndal

Registreringskategori: Gardsmiljø

Bjørndal (gnr. 240) var tidlegare gnr. 65 i det gamle Hosanger herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Garden er nok ikkje blant dei eldste i området, men utifrå skriftlege kjelder ser vi at han var busett frå 1519.
Namnet er sett saman av dyrenamnet bjørn og dal (Rygh 1910:284, 335).

Figur 11 76. Registreringskart, Delområde 31 – Bjørndal (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden.

Potensialvurdering

Funnpotensialet innanfor delområdet vert vurdert å vere lågt.
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Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det heller ikkje vorte gjennomført SEFRAK registreringar på
Bjørndal. Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her er difor henta frå Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964b). Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne
ortofoto frå 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. Dette vert kommentert i
samband med kvart einskild gardsbruk.

På bruk nr. 1 og 2 skal våningshuset vere bygd i 1944, medan eit uthus skal vere frå 1880. Somme av
bygningane her står framleis, medan nokre er rive. I dag er nokre av bygningane skilt ut som eige bruk (nr. 14
og nr. 20).

Både våningshuset og løe/fjøs på bruk nr. 3 skal vere bygd i 1865. I dag er det truleg berre våningshuset som
står. Dette er i dag skilt ut frå hovudbruket, og ligg på bruk nr. 16.

Også på bruk nr. 4 og 6 er det eldre gardsbygningar, men dei vart aldri skildra i Norske Gardsbruk. Bygningane
finst framleis.

På bruk nr. 5 skal våningshuset vere bygd i 1905, og løe/fjøs i 1904. Våningshuset vart rive for ikkje så mange
år sidan, medan løe/fjøs framleis skal stå.

Kulturlandskapet

Kulturlandskapet i delområdet består av innmarka til garden. Her er velhalde beite og slåttemark innimellom
område med knausar og berg. Her er bevart steingardar, bakkemurar og andre kulturspor.

Verdivurdering

Det er ikkje kjent førreformatoriske kulturminne på Bjørndal. Garden er relativt ung, og er fyrste gong nemnt i
skriftlege kjelder i 1519.

Bjørndal er ein liten gard, med få gardsbruk. Her er bevart enkelte eldre bygningar frå 1800 talet og frå
byrjinga av 1900 talet. I tillegg er her eit velhalde kulturlandskap.

Delområde 31 – Bjørndal er vurdert å ha noko verdi.
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11.34 Delområde 32 – Eiknes

Registreringskategori: Gardsmiljø

Eiknes (eller Eknes) (Indre og Ytre) (gnr. 238 og 239) var tidlegare gnr. 63 og 64 i det gamle Hosanger herad.
Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Garden Eiknes er nemnt i skriftlege kjelder allereie på 1400 talet, og den første dokumenterte bebuaren på
Indre Eiknes budde her frå 1518. På Ytre Eiknes finst det ikkje skriftleg dokumentasjon på busetting før på
1700 talet. Namnet på garden er sett saman av dei to orda eik og nes (Rygh 1910:25, 335).

Figur 11 77. Registreringskart, Delområde 32 – Eiknes (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Eiknes er ein av gardane i gamle Lindås kommune frå kor det er kjent mest førhistoriske gravminne og funn,
men det er lite bevart av desse i dag.

På Lundo, 15 meter nord for stova på gnr. 239/25 (truleg feil bruksnummer) og 5 meter frå steingardane i nord
og aust, låg i si tid den såkalla «Kongaholo», som var ein liten og utydeleg gravhaug (Askeladden ID 99940). Då
haugen vart utgraven i 1935, fann ein to graver her, med brente bein saman med forskjellige gjenstandar frå
jernalder (B8697).
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Figur 11 78. Gravhaugen «Hokleskallen» (Askeladden ID 72985) (Foto: Vestland fylkeskommune ©).

Om lag 40 meter aust for løa på gnr. 239/5, og 75 meter sør for «Kongaholo» ligg gravhaugen «Hokleskallen»
(Askeladden ID 72985). Haugen er ikkje heilt klårt avgrensa, då han er overflatedyrka, men tverrmålet er kring
10 12 meter. Sett frå vest er han kring 1,5 meter høg, noko lågare på austsida. Han er heilt tilvaksen med
grastorv.

Søraust for våningshuset på gnr. 239/6 låg det tidlegare to gravrøyser (Askeladden ID 99941). Den første røysa
låg om lag 10 meter søraust for våningshuset, medan den såkalla «Storrøysi» låg litt lenger nede i bakken.
Sistnemnde røys skal ha vore særs stor. I eit lite gravrom vart det funne ein såkalla vestlandskjel frå jernalder
(B3990), fylt med brente bein i tillegg til mange skår av ein glasflaske og ein skål.

På Eiknes er det dessutan funne ein klebergryte frå yngre jernalder (B4005), og to slipeheller i kvartsitt, datert
til steinalder (B11722). Sistnemnde vart funne i ei ur like aust for (den tidlegare) bilverkstaden i Grunnavågen
(gnr. 239/24) (Askeladden ID 223332).

Figur 11 79. Vestlandskjel i bronse, funne i ei
gravrøys på Eiknes (B3990) (Askeladden ID
99941) (Foto: Bergen Museum ©).
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Potensialvurdering

Då det ikkje er planlagt tiltak på Eiknes i samband med dette prosjektet, vil ei vurdering av funnpotensialet
ikkje vere relevant. Men ein bør likevel vere klar over, med omsyn til funna som er gjort på garden, at det heilt
klart er eit relativt stort funnpotensial her.

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det i særs liten grad vorte gjennomført SEFRAK registreringar
på Indre og Ytre Eiknes. På garden er det berre fem bygningar som er SEFRAK registrert, og fire av desse ligg
på Ytre Eiknes. Følgjande skildring tek difor utgangspunkt i det som er tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland &
Strand 1964b), supplert med informasjon frå SEFRAK registeret for dei bygningane kor slik informasjon finst.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1951, 1964 og 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av
gardsbruka er det òg gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Indre Eiknes (gnr. 238), bruk nr. 1 (Eikene), skal våningshuset vere bygd i 1880, medan driftsbygningen
(omtalt som «uthuset») er av uviss alder. Bygningane står truleg framleis, men er ein del påbygd og endra.

Våningshuset og driftsbygningen på bruk nr. 2 skal begge vere bygd i 1890, og finst framleis.

Tilsvarande kan ein sjå på bruk nr. 3, kor våningshuset og driftsbygningen også skal vere bygd i 1890.
Våningshuset er i tillegg SEFRAK registrert, og vist på kartet som ein bygning frå før 1850 (id. nr. 1263 0030
013). Det er uvisst kvifor SEFRAK nyttar ei slik datering av bygningen, då han av utsjånad ikkje ser så gamal ut,
men det er mogleg at det er bevart delar av ein eldre bygning inne i våningshuset. Dei gamle gardsbygningane
i tunet står framleis.

På bruk nr. 4 vert det i Norske Gardsbruk oppgitt at våningshuset skal vere bygd i 1880, medan driftsbygningen
skal vere frå 1895. I dag er det berre våningshuset som framleis finst, og er dag skilt ut som bruk nr. 10.

På Ytre Eiknes (gnr. 239), bruk nr. 2, skal det ifylgje Norske Gardsbruk vere eit våningshus frå 1850, og løe/fjøs
frå ikring 1870. Våningshuset er SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0030 010). Bygningane står her enno, men
innmarka ikring er mykje nedbygd av bustadhus. Eit av uthusa er skilt ut frå hovudbruket, og ligg i dag på bruk
nr. 73.

Vidare skal det på bruk nr. 3 og 4 vere eit våningshus frå 1850 og eitt frå 1959. Driftsbygningen skal vere frå
1918. Desse bygningane finst truleg framleis.

På bruk nr. 5 skal våningshuset vere frå 1907, medan fjøset skal vere frå 1930. Dei gamle gardsbygningane på
bruket står her enno. Det er på innmarka til dette bruket at den store gravhaugen på Eiknes ligg (Askeladden
ID 72985).

Det er registrert to våningshus på bruk nr. 6; eitt bygd i 1800 og eitt i 1925. Driftsbygningen her er bygd i 1929.
Sidan 1964 har bygningane her blitt skilt ut i eige bruk, og det er berre driftsbygningen som framleis ligg på
bruk nr. 6. Det eldste av våningshusa ligg i dag på bruk nr. 138. Denne bygningen er dessutan SEFRAK
registrert (id. nr. 1263 0030 011). Her vert det oppgitt fleire forskjellige årstal, mellom anna skal den eldste
delen av bygningen vere frå 1570. Seinare skal bygningen ha vorte påbygd i 1770, og igjen i 1940. Alle dei
nemnde gardsbygningane står framleis. På bruket skal det tidlegare ha lagt to gravrøyser (Askeladden ID
99941).

Også på bruk nr. 7 («Utføret») skal det vere eit gamalt våningshus. Det skal vere bygd i ikring 1750, og seinare
flytta til staden det står på i dag. Driftsbygningen skal vere bygd i 1938. Begge bygningane står framleis.
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Kulturlandskapet

Mykje av innmarka på Eiknes har for fleire år sidan vorte skilt ut som bustadtomter, og her ligg i dag ein god
del einebustadar i felt rundt dei gamle gardstuna. Spesielt heilt sørvest på Eiknes er det mange bustadhus.
Likevel er det framleis fleire stader kor det gamle kulturlandskapet er bevart, som nord og nordvest på garden,
og heilt i søraust. Innanfor desse områda er det bevart mange kulturspor, som lange steingardar, forskjellige
steinbygningar, med meir.

Verdivurdering

Frå (Ytre) Eiknes er det kjent fleire arkeologiske kulturminne, og det er framleis bevart ein førhistorisk
gravhaug her. Tidsdjupna til garden er difor særs stor.

Til saman utgjer dei to Eiknes gardane eit stort geografisk område, og her er bevart fleire eldre
gardsbygningar. Dei fleste av desse er frå åra 1850 80, medan somme er frå byrjinga av 1900 talet. Den eldste
ståande bygningen finn ein på Ytre Eiknes, bruk nr. 6. Ifylgje SEFRAK registeret skal den eldste delen av
bygningen vere frå 1570.

Som nemnd, er deler av kulturlandskapet på Eiknes bygd ned, og er i dag bustadområde. Men her er framleis
bevart deler av den gamle innmarka, saman med forskjellige kulturspor.

Delområde 32 – Eiknes vert på bakgrunn av dette vurdert å hamiddels verdi.
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11.35 Delområde 33 – Totland

Registreringskategori: Gardsmiljø

Totland (gnr. 237) var tidlegare gnr. 62 i det gamle Hosanger herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Rygh meiner at namnet kjem av kombinasjonen av gudenamnet Tor og land (Rygh 1910:123). Den tidlegaste
historisk tidfesta busettinga på garden er frå 1518, men utifrå endinga land i gardsnamnet er nok garden
truleg tatt opp allereie ein gong i jernalder.

Figur 11 80. Registreringskart, Delområde 33 – Totland (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå Totland.

Potensialvurdering

Då Totland truleg kan daterast til jernalder, så vil ein kunne forvente å finne førhistoriske busetnadsspor her.
Funnpotensialet på garden vert vurdert å vere stort. Området må difor undersøkast før ein gjennomfører
eventuelle tiltak her.
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Nyare tids kulturminne

På Totland er det berre ein bygning som er SEFRAK registrert, og følgjande skildring er difor i hovudsak basert
på Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b), supplert med informasjon frå SEFRAK registeret for denne
eine bygningen.

Kor mange av dei nemnde bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto
frå 1951, 1964 og 1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av
gardsbruka er det òg gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På bruk nr. 1 skal det vere eit våningshus frå 1860 og ein driftsbygning frå 1862. Begge bygningane står her
framleis.

Gardsbygningane på bruk nr. 2 vart ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men her er våningshuset SEFRAK
registrert, så vi får litt informasjon om bygningen herifrå (id. nr. 1263 0029 006). Huset skal vere bygd i 1870,
men vart ombygd og utvida i 1920. Våningshuset står framleis, men den gamle løa er erstatta av ein nyare
bygning.

På bruk nr. 3 er det berre våningshuset som er nemnt i Norske Gardsbruk. Denne bygningen skal vere bygd i
1875, og finst framleis. Her var òg ein driftsbygning og nokre uthus. Det er mogleg at driftsbygningen framleis
står, men han er i så fall mykje ombygd.

Kulturlandskapet

Totland er ein liten gard, med dei eldste gardsbruka samla innanfor eit lite område. Innmarka er tilsvarande
avgrensa i storleik, og består av beite og slåttemark innimellom knausar og berg, som det er ein god del av på
garden.

Kulturlandskapet her er velhalde, og inneheld mange kulturspor som steingardar, utløer og liknande.

Verdivurdering

Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne frå garden, er det på bakgrunn av gardsnamnet
sannsynleg at Totland vart tatt opp allereie ein gong i løpet av jernalder. Tidsdjupna her vil i så fall vere stor.

Garden er liten, med berre tre gardsbruk. På alle bruka er det bevart eldre gardsbygningar, med dei eldste
datert til 1800 talet. Kulturlandskapet her er særs velhalde, og ein viktig del av kulturmiljøet.

Delområde 33 – Totland er vurdert å hamiddels verdi.
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11.36 Delområde 34 – Askvik

Registreringskategori: Gardsmiljø

Askvik (gnr. 236) var tidlegare gnr. 61 i det gamle Hosanger herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Garden er fyrst nemnt i skriftlege kjelder på 1500 talet, og den fyrste historisk kjende brukaren dreiv garden
frå år 1522 (Eknæs 1967:546). Namnet er sett saman av trenamnet ask og vik, og tydinga av namnet er vel «ei
vik kor det veks ask» (Rygh 1910:209, 335).

Figur 11 81. Registreringskart, Delområde 34 – Askvik (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne frå garden.

Potensialvurdering

Det er i samband med plan om ny E39 mellom Flatøy og Eikefet ikkje planlagt tiltak som direkte vil råke Askvik,
men det vert likevel gitt ei kort vurdering av funnpotensialet her.
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Som nemnt er det ikkje kjent førhistoriske kulturminne frå Askvik, og namnet peiker i tillegg på at garden ikkje
er særskilt gamal. Potensialet for å gjere funn knytt til eventuell førhistorisk gardsdrift er difor vurdert å vere
lite. Men ein kan ikkje sjå vekk ifrå at her kan vere spor frå tidlegare deler av forhistoria, då kanskje særskilt frå
steinalder, men òg frå bronsealder. Steinalderlokalitetane finn ein gjerne strandnært, like attmed dåtidas
strandline. Askvik ligg ved sjøen, og har fleire stader som kunne vere veleigna som buplassar i tidleg
førhistorisk tid. Generelt sett vert funnpotensialet i delområdet vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Det vart aldri gjennomført SEFRAK registreringar av gardsbygningane på Askvik, så følgjande skildring av desse
er henta frå Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b). Kva av desse bygningane som framleis står eller er
rive, er uvisst. Det har ikkje vore innanfor rammene til denne utgreiinga å kontrollere alle desse bygningane i
felt, men dei har vore sjekka på ortofoto frå 1966 og så samanlikna med moderne kart og ortofoto.

På bruk nr. 1 vert det oppgitt at både våningshuset og løa skal vere bygd i 1835. I dag er det berre løa som
står.

Vidare skal både våningshuset og løe/fjøs på bruk nr. 2 vere bygd ikring 1810. Våningshuset er ei lemstove
med ovaltelja tømmer (Askeladden ID 215371). Begge bygningane står framleis.

På garden ligg òg Askvik kapell. Den er ikkje direkte del av gardsmiljøet på Askvik, men vert nemnt her då det
ikkje vil verte skilt ut som eige delområde i utgreiinga. Askvik kapell er ei langkyrkje bygd som gravkapell i
1918, og ligg mellom sjøen og den gamle riksvegen mellom Ostereidet og Eiknes. Kapellet ligg nedst på
kyrkjegarden, og har form av ei lita sørvest nordaust vendt trekyrkje med kor og skip i same breidde og høgd.
Over sørvestre del av skipet står eit tårn i form av ein takryttar.

Det har vore gravplass i Askvik sidan 1896. På 1920 talet kom det forslag om å utvide gravkapellet til
kapellkyrkje slik at det kunne nyttast til gudstenester. Dette vart vedtatt og kapellet utvida. Kapellet vart vigsla
29. august 1926 og fungerte som kapellkyrkje for området frem til Ostereidet kyrkje sto ferdig i 1988. Kapellet
har i dag gått ut av kyrkjeleg bruk.

Kulturlandskapet

Askvik er ein liten gard, med berre to hovudbruk. Innmarka ikring bruka består av kupert beite og slåttemark,
med få steingardar eller tilsvarande kulturspor. Kulturlandskapet her er velhalde.

Verdivurdering

Askvik er ein relativt ung gard, og det er ikkje kjent førhistoriske kulturminne herifrå. Den eldste dokumenterte
busettinga her, er frå byrjinga av 1500 talet. Tidsdjupna til kulturmiljøet er difor relativt stor.

Garden er liten, med få gardsbruk og eit tilsvarande lite innmarksområde. Somme av dei bevarte
gardsbygningane er frå byrjinga av 1800 talet, noko som er gamalt for denne typen bygningar innanfor
planområdet. Til dømes er våningshuset på bruk nr. 2 ei lafta lemstove, datert til ikring 1810. Kulturlandskapet
på garden er velhalde.

Innanfor delområdet ligg òg Askvik kapell, som ikkje er direkte knytt til gardsmiljøet, men som likevel er eit
viktig kulturminne for området.

Delområde 34 – Askvik vert på bakgrunn av tilgjengeleg kunnskap om kulturmiljøet vurdert å ha noko verdi.
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11.37 Delområde 35 – Ostereidet

Registreringskategori: Gardsmiljø

Ostereidet (Eido) (Indre og Ytre) (gnr. 233 og 234) var tidlegare gnr. 58 og 59 i det gamle Hosanger herad.
Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Garden er nemnt i skriftlege kjelder så langt attende på 1300 talet, medan det er fyrst på 1500 talet at ein har
skriftleg dokumentasjon om konkrete bebuarar på garden (Eknæs 1967:470, 506). Gardsnamnet peiker på at
han ligg på eit eide (frå det norrøne eið, som viser til eit landområde med vatn eller sjø på begge sider, og som
er bindeledd mellom to landområde).

Figur 11 82. Registreringskart, Delområde 35 – Ostereidet (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

På sørsida av høgdedraget «Møsshaugen», på gnr. 234/5, ligg det ein gravhaug (også den kalla Møsshaugen)
(Askeladden ID 55184). Haugen ligg om lag 45 meter nordaust for våningshuset på bruket, og har fritt utsyn
sørover over Osterfjorden. Gravminnet er 11 meter i diameter, om lag 1,5 meter høgt og er heilt tilvaksen med
grastorv. Ein kjenner ikkje til funn frå haugen.
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Figur 11 83. Høgdedraget «Møsshaugen». Gravhaug ID 55184 ligg på den sørlege sia av høgdedraget, nærmast sjøen (Foto: Atle
Jenssen, Statens vegvesen).

Om lag 10 meter aust for flaggstonga på gnr. 234/6 vart det for fleire år sidan funne ein spiralfingerring av gull.
Ringen var på 4 5 vindingar. Han vart seinare bytt inn hos ein gullsmed, og smelta om.

I samband med Bergen Museum sine kulturminneregistreringar på Eide i 1969, vart det påvist ein mogleg
gravhaug på gnr. 234/4 (top. ark. dok. nr. 026962). Han skal liggje om lag 150 meter sør for våningshuset, om
lag 50 meter ned frå vegen og om lag 15 20 meter bratt opp frå sjøen. Haugen skal være ca. 6 x 4 meter og 1,5
meter høg.

Utanom dei ovanfor nemnde kulturminna, er det tradisjon om fleire andre førhistoriske kulturminne på
garden. Mellom anna skal det på ei høgd som vert kalla «Graven», «Gravæ» eller «Gravena» moglegvis vere
spor etter ein eller feire førhistoriske graver. Staden ligg på gnr. 233/9, rett ovanfor eit vegskifte som vert kalla
Lindstallen. Det er fritt utsyn over grenda frå denne staden. Bakken her heller mot sør, er noko steinete og har
i det minste ein haug, kor det er planta eit grantre frå gamalt. Elles ligg det ein god del laus stein i grunnen.

I bakkane ovanfor «Utegard» (Ytre Eide) heiter det frå gamalt av «Kistehaugane». Før bustadbygginga på
staden, låg her tidlegare eit steinfelt som det no berre er restar att av (Lehmann 2015:15). Sjølv om vi ikkje har
nærmare informasjon om denne steinsamlinga som ein gong skal ha lagt her, er det mykje som tyder på at her
ein gong kan ha lagt ein eller fleire førhistoriske gravrøyser. I dag er det ein stor steingard på staden, og det er
ikkje usannsynleg at steinane her kan ha kome frå bortrydda gravrøyser.

På oppsida av (nord for) dagens E39 ligg høgda «Gravhøyen», og attmed denne «Gravmyræ» (Lehmann
2015:16). Med omsyn til desse stadnamna, er det ikkje usannsynleg at det har lagt førhistoriske gravminne i
dette området.

Potensialvurdering

Eide er ein gamal gard, med stor tidsdjupne. Her har vore fleire førhistoriske kulturminne, og her er framleis
bevart minst ein gravhaug. Med bakgrunn i dette, er det vurdert at det er eit stort funnpotensial på garden.
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Dette gjeld særskilt innafor innmarka, og i nærleiken av dei eldste tunområda på garden. Men òg nærmare
sjøen vil det vere relativt stort funnpotensial. Her vil ein gjerne kunne forvente å finne steinalderbuplassar,
men òg funn frå seinare periodar.

Figur 11 84. Tunet på Ytre Eide, bruk nr. 98 (tidlegare bruk nr. 1) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Som for mange av gardane i planområdet, så har det i særs liten grad vorte gjennomført SEFRAK registreringar
på Ostereidet, og på heile garden er det berre fire bygningar som i si tid vart SEFRAK registrert (to av dei er
skildra i samband med Delområde 34 – Eidatræet nedanfor). Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane
her tek difor utgangspunkt i det som er tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b), supplert med
informasjon frå SEFRAK registeret for dei to bygningane kor slik informasjon finst.

Kor mange av desse bygningane som framleis står eller er rive, er uvisst, men ved å samanlikne ortofoto frå
1966 med moderne kart og ortofoto, kan ein få eit visst innblikk i dette. På ein del av gardsbruka er det òg
gjennomført synfaringar. Alt dette vert kommentert i samband med kvart einskild bruk.

På Indre Eide (gnr. 233), bruk nr. 1, skal i fylgje Norske Gardsbruk både våningshuset og eit uthus vere bygd i
1862, medan eit vedhus skal vere bygd i 1958. Våningshuset er SEFRAK registrert (id. nr. 1263 0029 007), og
her er byggjeåret oppgitt å vere 1876 77. Bygningen står framleis, medan den gamle løa på bruket truleg er
erstatta av ein nyare bygning.

Vidare skulle både våningshuset og løe/fjøs på bruk nr. 4 vere bygd i 1849. I dag er det berre våningshuset som
er bevart av desse to bygningane, og er den andre av to SEFRAK registrerte bygningar på Ostereidet (id. nr.
1263 0029 005). På ein av stokkane i den lafta kjernen i bygningen skal årstalet 1571 vere innrissa. Denne
eldste delen av bygningen vart i ein periode nytta som tingstove.
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Også på bruk nr. 6 er det oppgitt at våningshuset skulle vere gammalt, men av uviss alder. Løe og fjøs skulle
vere bygd i 1905, medan eit uthus også skulle vere av uviss alder. Ingen av dei nemnde bygningane finst
lenger, og det har i dag vorte bygd ein mindre løe på grunnmuren til fjøset som tidlegare stod her.

Våningshuset på bruk nr. 9 skal vere bygd i 1876, medan driftsbygningen skal vere frå 1926. Begge bygningane
står truleg framleis.

På Ytre Eide (gnr. 234), bruk nr. 1 og 2, skal våningshuset vere bygd i 1820, medan fjøs og løe skal vere frå
1880. Eit hønsehus og ein verkstad skal vere bygd i 1896. Bygningane er skilt ut frå hovudbruket, og ligg i dag
på bruk nr. 98. Bruket er fråflytta, og bygningane her er ikkje i god stand.

På bruk nr. 4 nemner Norske Gardsbruk at det skal vere eit våningshus og eit uthus frå 1900. Her var tidlegare
òg ei gamal løe (om det ikkje er dette som er omtalt som «uthus»), men denne vart rive for lenge sidan.
Våningshuset på bruket står framleis.

Vidare skulle det på bruk nr. 5 vere både eit våningshus og eit uthus (truleg løa) bygd i 1902. Berre løa står i
dag, medan våningshuset vart erstatta av eit nytt bustadhus for nokre år sidan.

Både våningshuset og driftsbygningen (eller «uthuset») på bruk nr. 6 skal vere bygd ikring 1850. Bygningane
finst truleg framleis, men har blitt påbygd og endra i tida etter 1964.

På bruk nr. 15 skal våningshuset vere frå 1929 og løa frå 1932. Begge desse bygningane står enno.

Fleire av dei eldre bruka på Ytre Eide ligg på Eidatræet, og er skildra under delområde 34 nedanfor.

Figur 11 85. Frå kulturlandskapet på Ostereidet. Steingard aust for Kistehaugane (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Kulturlandskapet

Området langs dagens E39 er delvis nedbygd av bustadar og servicebygg, medan området nærmare sjøen
framleis er eit jordbrukslandskap. Her er det, som nemnt ovanfor, bevart fleire eldre gardsbygningar, og
innmarka er for det meste velhalde slåtte og beitemark. Her er bevart fleire lange steingardar og andre
murar.

Verdivurdering

Frå Eide er det kjent førhistoriske kulturminne, og her er enno bevart ein førhistorisk gravhaug. Garden har
difor truleg hatt busetnad langt attende i tid, og tidsdjupna er stor.

Garden er stor, og her er bevart mange eldre gardshus. Den eldste kjente bygningen her på Eide har ein
tømmerkjerne kor årstalet 1571 er innrissa, men det er ikkje umogleg at bygningen kan vere eldre enn dette.
Saman med det velhalde kulturlandskapet, gjer den store mengda bevarte gardsbygningar av relativt høg alder
at dette er eit viktig lokalt og regionalt kulturmiljø.

På bakgrunn av dette, vert Delområde 35 – Ostereidet vurdert å hamiddels verdi.
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11.38 Delområde 36 – Eidatræet

Registreringskategori: Gardsmiljø

Området Eidatræet er del av både Indre og Ytre Eide (gnr. 233 og 234), men var truleg opphavleg berre
namnet på Ytre Eide, bruk nr. 10.

Figur 11 86. Registreringskart, Delområde 36 – Eidatræet (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Ein kjenner ikkje til automatisk freda kulturminne på Eidatræ, men for mange år sidan vart det funne ein
beltestein frå eldre jernalder på gnr. 234/12 (B10081). Funnet vart gjort under grusgraving, 100 meter opp for
inste vågen i Helltveitosen. Den gamle vegen over Ostereidet går like attmed funnstaden. Beltesteinen er av
rød kvartsitt, med tydelege slitespor på den kvelva yttersida. Lengda på steinen er 10,8 cm.
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Figur 11 87. Beltestein funne på Eidatræ (B10081) (Foto: Bergen Museum ©).

Potensialvurdering

Funn av beltestein frå eldre jernalder, saman med kunnskap om andre førhistoriske kulturminne i området,
viser at her har vore menneskeleg aktivitet i førhistorisk tid. Ein må då rekne med at her fleire stader kan vere
potensial for å gjerne ytterlegare funn av arkeologiske kulturminne, mellom anna frå jernalder.

I denne samanheng er det også viktig å nemne at det like nordvest for Eidatræ, på Heltveit gnr. 235/1, finst ein
heller med det som truleg er busetnadsspor frå førhistorisk tid (Askeladden ID 177903). Sjølv om denne ligg på
grannegarden, så er det i det same området som Eidatræ ligg, og attmed den same vågen, og er såleis med på
å indikere funnpotensialet her.

Generelt sett vert funnpotensialet innanfor delområdet vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Det har i liten grad vorte gjennomført SEFRAK registreringar på Ostereidet, og som nemnt ovanfor, er det på
heile garden berre fire SEFRAK registrerte bygningar (to av dei er skildra i samband med Delområde 33 –
Ostereidet ovanfor). Følgjande skildring av dei eldre gardsbygningane her tek difor utgangspunkt i det som er
tatt med i Norske Gardsbruk (Aasland & Strand 1964b), supplert med informasjon frå SEFRAK registeret for dei
to bygningane kor slik informasjon finst.

På Ytre Eide, bruk nr. 13, er det eldre gardsbygningar, men som korkje er nemnt i Norske Gardsbruk eller i
SEFRAK, så alderen til desse er uviss.

På bruk nr. 10 (Eidatræ) skal våningshuset vere bygd i 1879 og løa i 1904. Våningshuset er SEFRAK registrert,
og står framleis (id. nr. 1263 0029 009). Av løa er berre grunnmuren bevart.

Like nord for bruk nr. 10 ligg bruk nr. 11. Her skal det gamle våningshuset og løa ha vore bygd ikring 1900, men
det er berre våningshuset som framleis står.

Bygningane på bruk nr. 12 er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men våningshuset er skildra i SEFRAK registeret
(id. nr. 1263 0029 010). Dateringa er uviss, men bygningen er i SEFRAK vist som ein bygning eldre enn 1850.
Våningshuset står enno, men løa er rive.
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Figur 11 88. Utsikt nordover mot Eidatræet og Hindnesfjorden (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Kulturlandskapet

Innmarka på Eidatræ består av ope beite og slåttemark, med ein del berg og knausar. Området er relativt lite,
og ligg konsentrert på flata litt sør og opp for botnen av vågen. Her er einskilde kulturspor som steingardar,
utløer, og liknande. Ein av dei største steingardane her finn ein på grensa mellom Eide og Heltveit.

Verdivurdering

Delområde 36 er ein del av garden Eide (Ostereidet), og mykje av det same som er skrive om denne garden,
gjeld for Eidatræet også. Sjølv om det ikkje er bevart førhistoriske kulturminne her, så syner eit funn av ein
beltestein frå eldre jernalder at tidsdjupna er tilsvarande stor som for delområde 33.

Her er bevart nokon eldre gardsbygningar frå slutten av 1800 talet og byrjinga av 1900 talet, men talet på
desse er lågt.

Kulturlandskapet, det vil seie innmarka, er kupert og av avgrensa storleik. Her finst ein del steingardar og
liknande.

Kulturmiljøet inneheld kulturminne av vanleg type, og innehar lokal verdi. På bakgrunn av dette er det vert det
vurdert at Delområde 36 – Eidatræet har noko verdi.
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11.39 Delområde 37 – Bjørsvik

Registreringskategori: Teknisk industrielt kulturmiljø

Bjørsvik (gnr. 231) var tidlegare gnr. 56 i det gamle Hosanger herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020
høyrde garden til Lindås kommune, men er no del av Alver kommune.

Bjørsvik er ein gammal industristad som vaks fram kring ei einskild verksemd på 1800 talet (Brekke 1993). Frå
skriftlege kjelder veit vi at det i 1673 var ei oppgangssag i elva som renn mellom gardane Bjørsvik og Skår. Det
var sagbruk i drift her heilt fram til 1870 åra.

Vasskraft, god hamn og kort avstand til Bergen gjorde sitt til at bergenskjøpmenn alt i 1850 åra fekk sett opp
ei leigemølle her. I 1861 kjøpte Fredrik Ludvig Konow vassrettane og sette opp tre ulike møller, men det var
først med Christian Irgens, som kjøpte møllebruket i 1879, at Bjørsvik vart ei moderne handelsmølle. Den nye
rugmølla stod ferdig i 1884, med stålvalsar som avløyste dei gamle kvernsteinane, og transportband for
kornet.

Mot slutten av 1800 talet var Bjørsvik ein industristad med krambu, bakeri og arbeidarbustader. I 1900 vart
verksemda utvida med ei ny, stor mølle. Denne bygningen, som framleis er intakt utvendig, er 22 meter høg
over 6 etasjar – truleg ein av dei høgaste trebygningane i Nord Europa. Hermetikkfabrikken, som overtok etter
at mølledrifta vart innstilt i 1939, vart nedlagd mot slutten av 1980 talet.

Figur 11 89. Registreringskart, Delområde 37 – Bjørsvik (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).
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Figur 11 90. Utsikt over Delområde 37 – Bjørsvik (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Gardsnamnet Bjørsvik er antatt å komme frå det norrøne Bj rgulfsvík, sett saman av manns namnet Bj rgulfr
eller Bergulfr, og vik (Rygh 1910:334).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå Bjørsvik.

Potensialvurdering

På garden Bjørsvik er det generelt sett eit visst funnpotensial, då især gjeld dette steinalderlokalitetar, som ein
kan rekne med å finne i områda i nærleiken av sjøen, mellom kote 10 og 20. Planlagt tiltak vil ikkje komme i
konflikt med desse områda. Funnpotensialet her på Bjørsvik vert vurdert å vere noko.

Nyare tids kulturminne

Bjørsvik er ein av dei få stadane innanfor planområdet kort det har vorte gjennomført meir systematisk
SEFRAK registrering av eldre bygningar, og dei aller fleste av desse finn vi konsentrert nede ved
hamneområdet, og har samband med Bjørsvik som industristad. Berre einskilde av desse bygningane vil verte
skildra nedanfor. Innanfor delområdet er det òg nokre gardsbruk med tilhøyrande gardsbygningar. Også desse
vil verte nemnd her.

Byggmølla (eller Hermetikkfabrikken, som han òg vert kalla) frå 1900 har seks etasjar, og skal vera mellom dei
høgaste trebygningane i Nord Europa (SEFRAK id. nr. 1263 0028 050). Mølla vart driven av vasskraft frå elva
som renn ut frå Husdalsvatnet. Her finst ei stemme (Husdalstemma). På staden skal det på 1600 talet ha stått
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ein sag, men denne måtte rivast etter kongeleg forordning på slutten av 1600 talet. I dag er det eit
settefiskanlegg her.

Like nord nordvest for fabrikkbygningen, ligg «Krambua», som er ein butikk frå 1877 (SEFRAK id. nr. 1263
0028 046). Bygningen var opphavleg eit naust frå byrjinga av 1800 talet, men vart seinare omgjort til krambu,
og har vorte mykje ombygd opp gjennom åra.

Bjørsvik har òg eigen dampskipskai, kor dampskipet Oster i dag har fast ankerplass.

Bygningane på bruk nr. 1 er ikkje nemnt i Norske Gardsbruk, men fleire av dei er SEFRAK registrert.
Våningshuset på bruket skal vere bygd i 1921 (id. nr. 1263 0028 059), eit av uthusa skal vere frå 1937 38 (id.
nr. 1263 0028 060), medan løa skal vere bygd i 1897 (id. nr. 1263 0028 061). Her er òg registrert ei
vedskykkje, men av denne er det berre grunnmuren som er bevart (id. nr. 1263 0028 062).

På bruk nr. 2 («Fjelltun») er det eit bustadhus frå 1889 (SEFRAK id. nr. 1263 0028 063), og eit uthus frå det
same året (SEFRAK id. nr. 1263 0028 064).

Berre bygningane på bruk nr. 4 er skildra i Norske Gardsbruk. Våningshuset på bruket skal vere gamalt, men av
uviss alder. Det vart både ombygd og påbygd i 1911. Løa skal vere bygd i 1857. Her skal òg vere fjøs og eldhus,
men alderen til desse er ikkje oppgitt. Ingen av bygningane på dette bruket er SEFRAK registrert. Våningshuset
finst framleis, men er påbygd. Det er uvisst om dei andre bygningane som er nemnt i Norske Gardsbruk
framleis står.

Kulturlandskapet

I den nordlege delen av delområdet er det delvis ope jordbrukslandskap, med forskjellige murar og andre
kulturspor, medan det rundt vågen er eit industrilandskap som vaks fram rundt aktiviteten knytt til mølla og
hermetikkfabrikken.

Verdivurdering

Bjørsvik er ein av dei gamle industristadene på Vestlandet, som vaks fram som følgje av tilgang på vasskraft. I
tillegg var her både god hamn og kort veg til Bergen. Her vart tidleg etablert eit sagbruk i Bjørsvik, men seinare
kom her òg ei mølle. Denne vart seinare erstatta av ein hermetikkfabrikk. I Bjørsvik er både den gamle
fabrikkbygningen bevart, saman med krambua og fleire av dei gamle arbeidarbustadane.

Den sentrale delen av Bjørsvik ligg som omsynssone med føremål bevaring kulturmiljø i sist vedtekne
kommuneplan for tidlegare Lindås kommune (H570_0K05) (Lindås kommune 2019a, 2019b).

Bjørsvik er eit kulturmiljø av nasjonal betyding, og vert på bakgrunn av dette vurdert å ha stor verdi.
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11.40 Delområde 38 – Storbotnen

Registreringskategori: Gardsmiljø

Bjørsvik, gnr. 231/10 («Storbotnen») er eit gardsbruk på nordsida av E39. Bjørsvik var tidlegare gnr. 56 i det
gamle Hosanger herad. Fram til kommunesamanslåinga i 2020 høyrde garden til Lindås kommune, men er no
del av Alver kommune.

Figur 11 91. Registreringskart, Delområde 38 – Storbotnen (Ill.: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Arkeologiske kulturminne

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå delområdet.

Potensialvurdering

Med omsyn til at det frå før ikkje er kjent arkeologiske kulturminne frå Bjørsvik, i tillegg til at delområdet er
lite i utstrekning, vert funnpotensialet her vurdert å vere lågt.
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Figur 11 92. Jordkjellar aust for tunet på Storebotn (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).

Nyare tids kulturminne

Storbotnen er eit kulturmiljø med fleire eldre gardsbygningar. Våningshuset, eit uthus og løa er SEFRAK
registrert (id. nr. 1263 0028 070, 1263 0028 071 og 1263 0028 072) . Våningshuset har ei lafta tømmerkjerne,
som er bygd ein gong før 1830, og som i dag utgjer stova i huset. Denne lafta bygningen stod tidlegare på
Osterøy, men vart flytta til Bjørsvik ein gong mellom 1830 1850. Bygningen finst her truleg framleis.

Løa, slik ho er skildra i SEFRAK registeret, skal vere bygd ein gong mellom 1832 og 1850, og ha fått eit påbygg i
1923. Bygningen vart mykje påbygd/endra ikring 2009, då her òg vart bygd nytt bustadhus, og det er uvisst kor
mykje (om noko) som eventuelt er att av løa frå 1800 talet.

Uthuset er av same alder som dei to andre gardsbygningane, og er bygd ein gong mellom 1830 og 1850. Truleg
står også denne bygningen framleis.

Kulturlandskapet

På Storbotnen er det fleire steingardar i og ikring tunområdet, medan det i skogen aust for tunet er ein
jordkjellar.

Verdivurdering

Storbotnen er eit lite gardsmiljø, beståande av eit einskild gardstun, med eldre gardsbygningar og den
tilhøyrande innmarka. Her er steingardar og andre oppmuringer, i tillegg til ein jordkjellar om lag 100 meter
aust nordaust for tunet.

Kulturmiljøet er vanleg førekommande, men har lokal kulturminneverdi. Delområdet vert vurdert å ha noko
verdi.
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